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t. Bilana emigracji. 

Zanim przejdę do tematu właściwego, o którym mówi na
główek niniejszej pracy, pragnę zobrazować pokrótce ważność 
problemów migracyjnych w Polsce. 

Jako państwo rolnicze, słabo uprzemysłowione, w którem 
duży procent zaludnienia stanowią małorolni i bezrolni, a jedno
cześnie jako państwo, którego obywatele odznaczają się wielką 
płodnością, musimy być terenem wybitnie emigracyjnym. Słowa 
te potwierdza statystyka. . 

Po wojnie światowej wyemigrowało z Polski 1.480.425 ludzi. 
Gdy zważymy, że emigracja odznaczała się stałą tendencją zwyż
kową i że w roku ubiegłym osiągnęła zawrotną sumę 1

/ 4 miljona 
głów, a więc 55°/0 rocznego przyrostu naturalnego, to z łatwością 
zgodzimy się, że zjawisko społeczne tej miary musi posiadać 
dla naszego kraju znaczenie pierwszorzędne. Niestety, znacze
nia tego nie doceniano u nas aż do niedawna. Na karb tego 
lekceważenia należy zaliczyć fakt , że owe 622 tysiące emigran
tów, którzy wyjechali z Polski niepodległej za morza, nie utwo
rzyli ani jednego poważniejszego skupiska, ·rozpraszając się w kil
kunastu krajach, we wszystkich częściach świata. 

Kierunki polskiej emigracji zamorskiej nie były nigdy usta
lane świadomie. Ludzie udawali się w drogę na ślepo i dopiero 
za ·oceanem decydowali się na wybór miejsca pobytu i pracy. 
Pomimo tego braku myśli przewodniej, zaznaczył się w społe
czeństwie przedwojennem zdrowy instynkt, nakazujący rzeszom 
wychodźczym kierować się w te strony, gdzie istniały warunki 
do stwarzania większych ośrodków polskich. Ten zdrowy in-

1hadomoict Sł. Oeogr. 20. 
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Migracja w Polsce niepodległej. 

WYJECHAŁO PRZYJECHAŁO 

Rok Do kra- Do kra- Z krajów Z krajów 
jów poza- jów euro- Ogółem pozaeuro- europ ej- Ogółem 

europejsk. pejskich pejskich skich 

1918 4629 - 4.629 - - -
-

1919 5.938 804 6.742 6.261 - 6.261 

1920 74.121 14'183 88.304 37.044 - 37.044 

1921 108.544 11.145 119.689 78.827 - 78827 

1922 41.151 31.474 72.625 22.945 3.608 26.553 

1923 54.341 72.118 126.459 6.693 - 6.693 

1924 24.279 52.082 76.361 6.629 8 507 15.136 

1925 39.441 44.275 83.716 4.101 11·131 21.232 

1926 50.421 117.616 168.037 6.017 49.171 55.188 

1927 58.187 89.427 147.614 6.799 73.014 79.813 

1928 64.581 122.049 186.630 6.159 112.921 119.080 

1929 65.310 178.132 243.442 6.571 97.932 104.503 

1930 31.585 124.592 156.177 3.515 15.850 19.365 
I półrocze 

Ogółem 622.528 857.897 1.480.425 191.561 378.134 569.695 1) 

stynkt spowodował, że liczne kolonje pols~ie w Par:1nie, po~st~ł~ 
pod koniec XIX wieku w. okresie ~n~ne~ gorączkt brazylt1sk1~J, 
były stale zasilane nowem1 kadram~ p1omerów, co pozwalało un 
trwać i rozwijać się w duchu polskim. Gorszy los przypad! ~o
lonjom mniej popularnym i mniej licznym,~ mianowicie w M1~s~o: 
nes i w stanie Espirito Santo 2). Pozbawione dopływu św1eze1 
krwi, wynarodowiły się w ~nacznym s.topniu. , . . . . . 

Podobnie jak emigracJa przedwoJe!ln~, rowntez 1 .em1graC)a 
powojenna odznaczała się chaotycznością 1 rozstrzelentem .. Rz.e
sze wychodźcze rozsypywały się po dawne.mu.po cały~ św1ec1e. 
Władze emigracyjne w Polsce mepodległe1 me potrafiły l?rzez 
szereg lat zdobyć się na określony program i określoną pohtykę 

1) Do liczby tej nie włączam tak zw. repatrjantów z Rosji, których w latach 
1918 - 1924 przybyło do Polski 1.264.731. 

t) Mam tu na myśli wychodźctwo stare. z lat 1870 - 1898. 
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em,gracyjną. Ich działalność kierowała się jedynie w stronę po
szerzania rynków emigracyjnych, bez różnicy stron świata i kra
jów. Wyrazem tej „polityki" było wysłanie 115 tysięcy ludzi do 
Kanady na bardzo rychłe wynarodowienie. Znane jest powsze
chnie powiedzenie pewnego wyższego urzędnika z owego okresu 
czasu o tern, że: ,,ręce i nogi powinniśmy całować temu. kto chce 
przyjmować naszych wychodźców", świadczące o zupełnem nie
zrozumieniu problemu rąk roboczych, a w szczególności rąk osa
dników rolnych. Przy tego rodzaju poglądzie na świat nic 
dziwnego, że emigrant nasz rozpraszał się po całym świecie. Silna 
dzisiaj opinia czynników społecznych, zajmujących się żywo kwe
stiami migracyjnemi,- w owym czasie nie . istniała, stwarzając dla 
sfer urzędniczych sytuację sprzyjającą bezczynności, bądź też 
posunięciom niedołężnym. Jaskrawym tego przykładem jest za 
niedbanie możliwości kolonizacji w Paranie, gdzie w pierwszych 
latach powojennych mogliśmy z łatwością zaopatrzyć się w wiel
kie jednolite bloki ziemi, zdatnej dla osadnictwa. Szybko po
stępująca w latach późniejszych waloryzacja najodleglejszych na
wet terenów, koniunkturę tę zmieniła. Nieudolność .ówczesnych 
kierowników Urzędu Emigracyjnego spowodowała, że aż do rokµ 
1927 nie potrafiliśmy nigdzie zdobyć dla swoich wychodźców 
specjalnych terenów pod osadnictwo. Olbrzymia liczba Polaków, 
którzy wyjechali za morza została przez tę nieudolność skazana 
na rozproszenie i niechybne, rychłe wynarodowienie. Pierwsze 
lata powojenne są w historii emigracji polskiej ciemną plamą. 
W tym okresie czasu emigracja była więcej chaoty<:zna, aniżeJi 
w czasach niewoli. Zamiast, jak wówczas, kierować się w zna
komitej większości do wielkich ośrodków polskości, poczęliśmy 
wyjeżdżać do kilkunastu krajów, a nadomiar złego kierowaliśmy 
emigrantów jedynie do ·miast, na najmitów, i nie wykazaliśmy 
najmniejszych wysiłków, zmierzających do odwrócenia sytuacji 
i zapewnienia tym nieszczęsnym ludziom, zmuszonym ciężkiem 
położeniem gospodarczem kraju do emigracji, własnego warsztatu 
pracy w postaci kawałka własnej ziemi. Inicjatywę w tym kie
runku dały jednostki. Cała tak zwana „gestia" w wyszukiwaniu 
terenów osadniczych i uzyskiwaniu ich dla nasżego wychodźtwa, 
znalazła się poza powołanemi po temu czynnikami państwowe
mi. Spowodowało to brak koordynacji w pracy i stwarza takie 
dziwolągi, że np. kolonizując Peru robimy to za pośrednictwem 
dwóch towarzystw, w dwóch różnych miejscach. Podobnie ma 
się sprawa z Brazylią, gdzie uzyskaliśmy tereny do kolonizacji 
aż w trzech stanach. 

Stosunek władz do zjawisk emigracyjnych począł zmieniać 
się wybitnie dopiero od czasu objęcia Urzędu Emigracyjnego 
przez p. Nakoniecznikoffa. Nowy dyrektor porzucił stanowi
sko biernego obserwatora, przechodząc, dotychczas bardzo 
ostrożnie, do polityki czynnej. Narazie zaznaczyło się to 
w uznaniu przez czynniki oficjalne pewnych ogólnych wyty
cznych w polityce emigracyjnej. Wytyczne te, opracowane przez 
grono działaczów społecznych, zgrupowanych przy Polskiem To-
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warzystwie Emigracyjnem i Naukowym Instytucie Emigracyjnym, 
przy udziale obecnych władz emigracyjnych, można ująć w nastę
pujące punkty: 

a) emigracja winna być kierowana jedynie do tych krajów 
i w takie miejsca, które dają gwarancję trwałego, względnie wie
lopokoleniowego zachowania narodowości polskiej; 

b) emigracja winna być kierowana na rolę, a nie do fabryk 
i na plantacje; 

c) osadnictwo winno odbywać się na dużych, jednolitych 
terenach kolonizacyjnychi 

d) należy dążyć do ograniczania liczby krajów imigracyj
nych na rzecz pogłębiania pojemności tych, które zostały uznane 
przez czynniki miarodajne za najdogodniejsze dla nas; ' 

e) należy pamiętać, że obok interesu jednostki istnieje 
jeszcze interes narodu. 

Uznanie tych wytycznych nie oznacza wcale, że już zostały 
one wprowadzone w życie, niemniej jednak liczenie się z niemi 
jest wkroczeniem decydujących czynników emigracyjnych na 
właściwą drogę. · 

Byłbym jednak pesymistą, gdybym w natłoku niedo
ciągnięć w polityce emigracyjnej prze<Yczył pewne fakty, 
świadczące o poprawie. W pierwszym rzędzie mam tu na myśli 
uzyskanie obszernych terenów w Peru i Brazylji, przeznaczonych 
specjalnie dla osadnictwa polskiego. Poniższa tabela objaśnia 
ich położenie i obszar. 

Polskie towarzystwa kolonizacyjne i ich tereny. 

Obszar Data Data 

Nazwa T-w a terenów Położenie uzyskania wysłania 

w hektarach koncesji pierwszego 
transportu 

Polsko-Amerykański Syndy- 1.000.000 Peru 
I 1927 r. -

kat Kolonizacyjny 1) 

Spółdzielnia osadnicza ,.Ko- 220.000 Peru czerwiec kwiecień 

lonja Polska" •) 1929 r. 1930 r. 

Ka.zimierz W archałowski 1) 280.000 Peru 20 maja -1927 r. 

T-wo Kolonizacyjne 4
) 170.000 Brazylia 

6 patdz. wrzesień 

w Warszawie 1928 r. 1929 r. 

1) Polsko-Amerykański Syndykat Kolonizacyjny powstał w r. 1927 we Lwo
wie. Udziałowcy-załoiyciele: Stefan Cieóski, Sylwester Zajączkowski, Szczęsny 
Cieóski, pr~zes Rady Nadzorczej, Aleksander Dziedunycki. wiceprezes Rady Nad· 
zorczej, Władvsław Serwatowski, Dominik Łempicki, Tadeusz Żółkiewski, Stefan 
Dembióski, Juljan Bronicki, Juljusz Bielski, Jadwiga Cieńska, Maria Cieńska, Józef 
Cieński, Ludomir Cieński, Mikołaj Cieński, Stanisław Cieński, Tadeusz Cieński, 
Władysław int. Dunca de Sajo, Marja Dzieduszycka, Edward Dzieduszycki. Dy· 
rektorem Syndykatu jest konsul Tadeusz Żółkiewski. Syndykat posiada w War· 
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Uzyskanie tych terenów oznacza wielki wyłom w chaosie 
gospodarki emigracyjnej. Pozwalają nam one wykonywać, w nie
wielkich narazie rozmiarach, program jedynie dobry, a mianowi
cie skupiać wychodźtwo na zwartych obszarach. Na 50 tysią
cach hektarów, posiadanych w stanie Espirito Santo, możemy 
osiedlić conajmniej 1500 rodzin, co oznacza skupisko o 10 tysią
cach głów; półtora raza tyle da się osadzić w Paranie, a w Peru 
wystarczy ziemi na 40 tysięcy rodzin, czyli ca 1

/ 4 miliona głów. 
W porównaniu z podatnością asymilacyjną emigracji miejskiej, 
zwarte obszary osadnicze 'w Espirito Santo, czy też Paranie 
przedstawiać będą bardzo trudne orzechy do zgryzienia dla na
cjonalizmu miejscowego. Co zaś do Peru, to problem asymila
cyjny u naszych kolonistów mógłby stać się aktualny jeszcze 
bardzo nieprędko, albo, kto wie, nie stanie się nigdy. 

Jednak sprawa planowej, świadomej emigracji na te tereny 
jest wciąż jeszcze w zarodku. W roku 1929 na 65.310 ludzi, któ
rzy udali się za morza, udało się skierować na tereny polskie 
zaledwie 150 osób; w pierwszym półroczu r. 1930 liczba ta wzrosła 
dopiero do 700 głów na 31.585 emigrantów. Najśmielsze przy
puszczenia na rok 1931 nie przekraczają cyfry 7 do 8 tysięcy 
osób, które będzie można osadzić. Ilość ta nie jest w żadnym 
stosunku do całości emigracji i do obszarów kolonizacyjnych, 
znajdujących się już w posiadaniu naszych towarzystw. 

szawie swoją delegację (w najbliższym czasie centrala ma być przeniesiona ze 
Lwowa do stolicy), przedstawiciela w Limie, oraz dyrektora terenów. Pierwszą 
kolonję założono w roku 1928 nad rzeką Urubambą, w miejscowości, zwanej Cepa. 
Zezwolenie na werbunek z Polski otrzymano w r. 1930. Pierwsze transporty zre
krutowano z pośród Polaków z Argentyny, uzyskując na to aprobatę tamtejszego 
polskiego radcy emigracyjnego. 

"} Spółdzielnia osadnicza „Kolonja Polska" została utworzona w roku 1929. 
Na jej czele stanęli: p, senator Stefan Boguszewski, senator Zygmunt Nowicki, 
mecenas Bronisław Herbst, senator Iżycki i komandor Piotrowski. Prezesem Rady 
Nadzorczej został p. senator Januszewski. Zezwolenie na werbunek emigrantów 
spółdzielnia uzyskała w dn. 8 sierpnia 1929 r. Pierwszą kolonię założono w miej· 
scowości Cumaria nad górnym biegiem rzeki Ucayali. Do końca m. września 
1930 roku osiedliło się na tej kolonii mw 120 osób. Władze spółdzielni mieszczą 
się w Warszawie. Na terenie pracuje dyrektor kolonji w osobie p. Kazimierza 
Warchałowskiego. 

1) Kazimierz Warchałowski nie prowadził dotychczas żadnej akcji publi
cznej, zmierzającej do kolonizowania posiadanych terenów. 

4) Towarzystwo Kolonizacyjne (spółka. z ogr. odp.) powstało w Warszawie. 
w roku 1925. Na jego czele stoją: p. hr. Jezierski, p. min. Targowski. p. prof. 
Ludkiewicz. b. wiceminister reform rolnych p. Giliczyński, który sprawuje funkcję 
naczelnego dyrektora. oraz szereg innych osób ze sfer ziemiańskich. Towarzystwo 
przystąpiło do realizowa:nia planu osadniczego, zatwierdzonego przez p. ministra 
Pracy i Opieki Społecznej, w jesieni 1929 roku. Władze centralne instytucji miesz
czą się w Warszawie; na terenie Brazylii cłziała specjalny delegat z siedzibą w Rio 
de Janeiro. oraz administrator terenów z siedzibą na samych terenach. Pierwszą 
kolonję, założoną w stanie Espirito Santo w r. 1929, nazwano Aguia Branca, co 
w języku portugalskim oznacza: Orzeł Biały. Dotychczas osiedliło się tam pięć
set osób. 
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Tak pokrótce przedstawia sią nasz bilans w dziedzinie po
lityki emigracyjnej za czas bytu niepodległego. Nie jest to bilans 
dodatni. Na stronie dochodów widnieją zaledwie trzy kolonje) 
założone własnym wysiłkiem (Aguia Branca, Cepa i Cumaria, 
i liczące razem niespełna tysiąc osób, zaś na rozchodach piętrzy 
się fantastyczna liczba 622 tysięcy ludzi, rozproszonych po kilku
dziesięciu krajach zamorskich, i zgóry przeznaczonych na mierz
wę dla obcych. Olbrzymi kapitał setek tysięcy rąk polskich zo
stał zmarnowany. 

2. Opis terenów. 

a) Podział. 

Dotychczas uzyskaliśmy obszerne zwarte bloki ziemi pod 
kolonizację w dwóch państwach: w Brazylji (stany: Espirito, 
Santo, Minas Geraes i Parana) i w Peru (departamenty: Loreto, 
Cusco i Junin). Pod względem geograficznym dzielą się one na 
trzy następujące grupy: 

Grupa 

1 

2 

3 

Podział polskich terenów kolonizacyjnych pod względem 
geograficznym. 

Kraj Ilość ba Własność Sposób nabycia 

Parana 70.000 T-wa Kolonizacyjnego kupno 

Espirito Santo i 100.000 .. .. bezpłatna kon· 
Minas Gera es 1) cesja 

Peru (Montanja) 1.500,000 Polsko-Amer. Syndyka- bezpłatna kon-
tu Kolonizac. i Spółdz. cesja 
osadn, .. Kolonja Polska" 

Poszczególne grupy różni nietylko położenie geograficzne, lecz, 
~rzedewszystkiem, warunki klimatyczne. Północna część stanu 
Espirito Santo, na której leżą tereny Towarzystwa Kolonizacyj
nego posiada, 'jak to zauważymy później, klimat znacznie chłod· 
niejszy, opady mniej obfite i mniej regularne od Montanji peru
ańskiej, a znowu wyżyna parańska posiada opady obfitsze od 
Espirito Santo, natomiast temperaturę przeciętną niższą. W ni
niejszej pracy chcę uczynić przegląd ogólny tych terenów, po
równać je między sobą i wyciągnąć z tego pewne wnioski, które 
mogłyby dla akcji kolonizacyjnej być pożyteczne. 

1) Tereny w stanie Minas Geraes leżą w pobliżu ~ranicy stanu Espi
rito Santo, w niewielkiej odległości od terenów polskich. Ze względu na tę blis
kość położenia. te same warunki klimatyczne. komunikacyjne i rolnicze, nie oma
wiam ich oddzielnie. Uwagi dotyczące terenów w Espirito Santo, można od
nieść równiet do terenów Minas Geraes. 
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b) Opl• terenów w Paranie (grupa l·mza). 

Tereny parańskie są położone w pobliżu żródlisk górnych 
biegów lewo brzegowych dopływów rzeki Piquiry, oraz nad samą 
rz. Piquiry. Ich obszar obejmuje 70.000 hektarów, przyczem pew
na część ziem sąsiednich, położonych na wschód, jest wolna 
i T-wo Kolonizacyjne posiada zapewnienie ze strony ich właś
cicieli, że będzie miało pierwszeństwo w ich nabyciu. Nawiasem 
należy zaznaczyć, że wspomniane tereny sąsiednie nieomal gra
niczą z kolonjami polskiemi w górach Serra da Pitanga, które, 
zkolei, leżą w pobliżu licznych osad polskich, znanych pod ogól
nym mianem kolonij 11nad Ivahy", Tereny są oddalone o 4 km. 
od drogi kołowej, wiodącej z Guapaurawy i Yraty (stacja kole
jowa) do Foz do Iguassu (port na rzece Paranie). W odległości 
20 km. od tych terenów, tuż przy wspomnianej drodze kołowej, 
znajduje się najmłodsza kolonja polska w Paranie, Amolafaca, 
założona w 1921 r., na której mieszka obecnie 208 rodzin pol
skich. Odległość terenów od poszczególnych punktów w Paranie 
wynosi: 

Oddalenie polskich terenów kolonizacyjnych w Paranie 
od poszczególnych centrów. 

Od I km. (ca) I Uwag a 

Foz do Iguassu 250 port na rzece Paranie 

Guarapuava'y 120 stolica municypjum 

Ponta Grossa'y 350 węzłowa stacja kolej.owa i miasto 

lraty 230 najbliższa stacja kolejowa i miasteczko 

Kurytyby 450 stolica stanu 

Paranagua 565 port na Atlantyku 

Tereny parańskie, podobnie jak tereny w stanie Espirito 
Santo, składają się z szeregu wyniosłości, nadających krajowi 
charakter podgórski. Stanowią one drobną część obszernego 
wyżu środkowo-parańskiego i są wzniesione na 550 do 9001

) m. 
nad poziom morza. 

Ogólnie biorąc, klimat terenów jest ciepły, przypominający 
w zimie naszą wiosnę, lub najwyżej jesień. Dla kolonistów pol
skich nie przedstawia żadnych poważniejszych trudności do po-

1) Wzniesienie pobliskiej kolonji polskiej Amolafaca wynosi 925 m. 

311 -



konania. Charakterystyczną jego .cechą jest pewna nierównomier
ność. Podczas pełnego lata zdarzają się niekiedy bardzo chłodne 
noce i naodwrót, podczas zimy trafiają się dnie bardzo gorące. 

Brazyljanie rozróżniają cztery pory roku, aczkolwiek w ·rze
czywistości istnieje ich tylko dwie. Pominąwszy już zimę, której 
w Paranie niema, nawet wiosna i jesień przechodzi tam inaczej, 
bai:dziej niespostrzeżenie, aniżeli u nas. Zarówno pierwsza, jak 
i druga mało różnią się od lata i właściwie stanowią je~o mniej 
jaskrawą odmianę. Tylko lipcowe chłody i grudniowe upały po
siadają wyraźne rozgraniczenie. 

Kalendarzowy podział pór roku. 

Pora roku Od I Do 

jesieó 

zima 

wiosna 

lato 

21 marca 

21 czerwca 

21 września 

21 grudnia_ 

21 czerwca 

21 września 

21 grudnia 

21 marca 

Cały teren stanowi fragment wielkie.go kompleksu leśne
go, obejmującego dorzecze rzeki Piquiry, lvahy i częściowo 
Paranapanemy. Jest pokryty szczelnie lasem dziewiczym, na 
który składają się drzewa liściaste. W tamtej stronie Parany 
·prawie nie spotyka się już araukaryj czyli pinjorów (Araucaria 
brasiliensis), natomiast pospolite są gaje herwowe (lllex paragu
ayensis), z których liści przygotowuje się napój, używany 
w krajach południowo-amerykańskich zamiast herbaty chińskiej. 
Las zachodniej Parany, w której leżą omawiane tereny polskie, 
nosi cechy lasu tropikalnego, poplątanego Hanami i trudnego do 
przebycia. 

Z drzew wysokopiennych, stanowiących zasadę puszczy, na
leży wymienić: peroba'ę (Aspidosperma polyneuron), której roz
różniają aż 8 odmian; jacaranda'ę czyli mahoń [Dalbergia niger) 
i kanela (Nectandro amara), cedr (Cedrela brasiliensis) - nie 
mający wprawdzie nic wspólnego z cedrem starego świata, ale 
dostarczający doskonałego materiału budulcowego; pau roxo (Pe
liogyne Le Coitei}; vinhatico (Enterolobium ellipticum Benth), sta
nowiący obok peroby i mahoniu najwięcej poszukiwany dzisiaj 
materjał drzewny, a ponadto: angelin (Hymenolobium petraeum), 
Gon~alo Alves ( Astronium fraxinifolium), pequio (Caryocar bra
siliensis) etc. etc. 

Najpospolitszym produktem rolnym Parany jest kukurydza1) 

i fiżon (feijao) czyli czarna fasola (Phaseolus vulgaris). Pierwsza 
daje plony bardzo obfite, sięgające do stu, a nawet do stu dwu
dziestu ziaren. Również i fasola rodzi doskonale, dając do siedem
dziesięciu ziaren. Oba te produkty posiadają duży zbyt na rynku 

1
) Nazywana przez polskich kolonistów milijq. 
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Fol. kpt. M. B. Lepeckl. 
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POLSKIEJ W AQUłA BRANCA, 

Fot. kpt. M. B. Lepecki. 

NIEWOLNICE INDJANKI Z NAD RZEKI 

UCAYALI. PERU, PLEM IĘ KUNIH. 

Fot. M. B. Lepeck i, 
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OBÓZ KPT. LEPECKIEGO W WIOSCE IND· 

JAN ,PLEMIENIĄ PIRO. PERU WSCHODNIE. 

Fot. A. Zarychto. 

VI 

Fot. A. Zarychta. 

KPT. LEPECKI WŚRÓD INOJĄN, PLE· 

MIENIĄ KAMPA. WSCHODNIE PERU. 

wewnętrznym. Do roślin bardzo powszechnie uprawianych należy 
również mandjoka (Manihot utulissima) 1), która wespół z fiżonen 
stanowi główny środek odżywczy prostej ludności; kartofle, 
a zwłaszc;za ich słodkowa odmiana, zwana batatami, ryż, tytoń1 
winna latorośl, oraz alfafa (Medicago sativa) czyli rodzaj lucerny, 
udającej się na terenach równinnych. Ze zbóż europejsJrich naj
lepiej udaje się pszenica. Uprawa tej rośliny jest wciąż jeszcze 
w stadium prób. Rząd federalny, doceniający w zupełności jej 
znaczenie dla kraju, dokłada wszelkich starań, by doświadczenia 
te· wypadły jak najlepiej. 

Z drzew owocowych, które można uprawiać w sadach na
leży wymienić: pomarańcze, cytryny, limy (Citrus limetta), khaki 
czyli śliwki japońskie, brzoskwinie, marmele (Pyrus cydonia), 
figi (Ficus carica), gojaby (Psidium guajava), mamony (Carica 
communis), a także banany, arbuzy i melony. Pospolite u nas 
drzewa, fak jabłonie, grusze lub śliwy - dają rezultaty bardzo 
średnie. 

Mieszkańcy Parany hodują te same stworzenia domowe, co 
Europejczycy. Konie, osły, muły, krowy, świnie, kury, indyki, 
psy i koty - są tam równie pospolite, jak w krajach starego 
świata. Polscy koloniści zwrócHi specjalną uwagę na hodowlę 
świń, których posiadają wielkie ilości. Oprócz świń, koloniści 
hodują wielkie ilości kur. Ptaki te, ze względu na wielką ich ta
niość, są spożywane najczęściej w domu i tylko w niewielkim 
stopniu przyczyniają koloniście dochodów. Muł, w Polsce mało 
znany, w Paranie używany jest chętnie do zaprzęgu i pod 
wierzch z powodu swojej wielkiej wytrzymałości zarówno na 
trud, iak upał i niedostatek paszy. 

Do nieznanych w Polsce stworzeń, hodowanych w Paranie, 
należą paty (Cairina moschata) czyli rodzaj kaczko-gęsi. Ptaki te 
posiadają smaczne mięso i są wskutek tego bardzo chętnie na-
bywane w mieście. . 

W dżunglach Parany nad fiquiry niema zwierząt, które 
rzucałyby się na ludzi. Do najniebezpieczniejszych należy jaguar, 
ale nawet i on napada na człowieka bardzo rzadko. Podrażniony, 
albo też stając w obronie. małych, potrafi być groźny. 

Podczas swoich wieloletnich podróty po· najodleglejszych stro
nach Ameryki tropikalnej słyszałem tylko dwa razy o umordowaniu 
człowieka przez to zwierzę. Oba wypadki miały miej,ce podczas 
polowania. 

. -

Ze zwierząt, zasługujących na uwagę należy przytoczyć: 3) 
Anta (Tapirus americanus), po polsku tapir. Jest to wielkie 
zwierzę, sięgające wielkości jałówki. Ariranja (Pteromura brasi
liensis) - rodzaj olbrzymiej (2,5 metra dłu~ości) wydry, różnią
cej się od tej ostatniej jedynie wielkością. Aguaraszai (Canis 

1) W krajach amerykańsko-hiszpańskich jest znana p. n. yuca. Z mandjoki 
wyrabia się znaną w Europie tapjokę. 

2) Przy wyszczególnianiu zwierząt parańskich. uwzględniłem nazwy, pod kt6-
remi są znane naszym rodakom zamorskim. 
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brasiliensis) - tchórzliwy drapieżnik, spokrewniony z wilkami 
i lisami. Bużyju (rodz. allonata), po polsku wyjec rudy, - nie
wielka, wrzaskliwa małpa o rudej szerści. Kabokle 1) mięso jej 
jadają i twierdzą, że smak posiada bardzo delikatny. Istnieje 
jeszcze inny gatunek wyjców, zwanych od barwy szerści - wyj
cami czarnemi. Te ostatnie spotykają się w Paranie ba.rdzo 
rzadko, pospolite są w Paragwaju, gdzie noszą nazwę karaża. 
Kuati (Nasua sodalis) - po polsku ryjkonos, albo zdeb towarzy
ski. Niewielkie to zwierzę, wielkości niedużego psa, należy do 
rodziny niedźwiedziowatych, a podrodziny szopów. W północnej 
Ameryce żyje bliski krewniak ryjkonosa - szop pracz (Procyon 
lotor). Ryjkonosa obłaskawionego można ~potkać w Paranie 
w bardzo wielu chatach kabokli, a nawet i u naszych kolonistów. ' 
W niewoli hoduje się bardzo dobrze i okazuje duże przywiąza
nie do swego pana. Jest bardzo wesoły i miły, lecz niesłycha
nie psotny, przypominając tern młodego kociaka. Kapiwar (Hy
drochoerus capybara) - gryzoń ziemnowodny, wielkości niewiel
kiej świni. Zamieszkuje wybrzeża rzek parańskich bardzo licznie. 
Robi szkody w polach kartoflanych, batatowych i innych. Kufija 
(Dasyprocta aguti), bliski krewniak znanej w Europie świnki mor
skiej. Lagarto (rodz. tupinambis) po polsku - jaszczur. Bardzo 
pospolity. Mięso posiada smaczne, tłuszczu używają ludzie pro
ści na wiele dolegliwości. Robi szkody w kurnikach. Liq 2) (Fe-
lis concolor) po polsku - puma. Płowego tego drapieżnika na
zywają w Brazylji zupełnie niesłusznie. lwem. Rzeczywiście, 
przypomina on kolorem szerści lwa, lecz nie ma charakterysty
cznej grzywy, a od prawdziwego lwa jest mniejszy i o wiele 
mniej odważny. Do dzisiaj jest jeszcze pospolity. Lontra (Lutra 
paranaensis) po polsku - wydra. Lontra przypomina do złudze
nia naszą wydrę, zarówno kolorem szerści, jak i zwyczajami, 
oraz wielkością. Miko (Cebus capucinus) po polsku - płaksa ka
pucynka. Niewielka małpka, hodowana w wielu domach. W le
sie pojawia się dużemi gromadami, napadając na pola kolonistów 
i czyniąc znaczne szkody. Mięso ich uważają kabokle za przy
smak. Polacy nie tylko nie jedzą „małpiny", ale nawet brzydzą 
się nią. Paka (Coelogenys paca) - zwierzątko wielkości zająca 
o doskonałem mięsie. Pochodzi z tej samej grupy, co i wodo
świnka. Porko do mato (Dicotyles labiatus) po polsku - świnia 
piżmowa. Jest to gatunek dzikiej świni, w Paranie . bardzo po
spolitej. Ze względu na nader smaczne mieso, są one uporczy
wie prześladowane przez ludzi i jaguary. Tateł (Dicotyles tor
quatus) po polsku - pekari. Od świni piżmowej różni się tylko 
białą szerścią na szyi. Tigre lub żaguar (F elis onza) po polsku -
jaguar. Jest to naiwiększy i naigroźniejszy drapieżnik Ameryki 
tropikalnej. Brazyljanie nazywają go niesłusznie tygrysem, którą 
to nazwę przejęli od nich polscy osadnicy. Jest on wprawdzie 
bliskim krewniakiem tygrysa, jednak różni się od niego nieco 
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1) Kaboklo (caboclo) - mieszkaniec lasów, lub stepów. 

' ) W Espirito Santo nazywają pumę - onza vermelha. 

-

słabszą budową ciała. kolorem szerści i niektóremi obyczajami. 
Jeszcze przed niewielu laty jaguar był pospolity w całej Paranie, 
dzisiaj został silnie przetrzebiony. W pobliżu starszych kolonij 
polskich niema ich już zupełnie, aczkolwiek szereg nazw, w któ
rych powtarza się słowo „tigre", wskazuje, że przed laty było 
inaczej. W stronach dalszych, w lasach zachodniej części stanu

1 
są jeszcze bardzo pospolite i czynią wśród zwierząt domowych, 
a zwłaszcza wśród nierogacizny, wielkie spustoszenia. Tamandua 
(Tamandua tetradactyla) po polsku - mrówkojad. Mrówkojady 
są pospolite w całej niemal Ameryce tropikalnej. Nie brakuje 
ich nawet w stronach zaludnionych. Skóra tych ładnych zwie
rząt może służyć zarówno do dekoracji mieszkania, jak i do wy
robu niektórych części rzędu końskiego. Nazwę swą otrzymały 
wskutek tego, że głównym i niemal jedynym ich środkiem od
żywczym są termity, zwane białemi mrówkami. Jako tępiciele 
tych szkodników, są one stworzeniami pożytecznemi, które, wcze
śniej czy później, doczekają się. specjalnej ochrony prawnej. 
Rzadziej spotyka się mrówkojady-olbrzymy, zwane tamandua-ban
deira (Myrmecophaga jubata). Tatu, albo spolszczenie tatul (Da
sypus) po polsku - pancernik. Zwierzątko pokryte szczelnie 
pancerzem rogowym, ryje nory i żywi się robakami. Mięso po
siada białe, podobne do kurzego i w smaku bardzo dobre. ta
guateryka (Felis pardalis) po polsku - ocelot. Jest to zwierzę 
z rodziny kotów, o futerku podobnem do futerka jaguara. Po
spolity w całej Paranie, wyrządza wielkie szkody w drobiu do
mowym. Wielkością nie przekracza wzrostu sporego psa. Bardzo 
bliskimi jego krewniakami, lecz dużo mniejszymi, są tak zwane 
galo do mato - leśne koty. Tych ostatnich jest bardzo dużo. 

Ptaków posiadają lasy zachodniej Parany takie mnóstwo, 
że wprost niesposób wyliczyć nawet ich drobnej części. Do naj
pospolitszych należą: garsy czyli czaple (Ardeidea), segonje (Ci
coniidea), paty leśne (Cairina moschata); perdizy, makuki i ka
dornizy, należące do rodziny kusaków (Tinam·idae), niesłusznie 
zwane przez kolonistów kuropatwami i przepiórkami; różne od
miany gołębi; kilka gatunków ptaków kurowatych, podobnych 
nieco do indyków (żuku-tinga, żuku-kaka, jaku-pemba, jaku-assu); 
papugi-arary, papugi-perekity, papugi-baitaki; pieprzojady, czyli 
tukany etc. Z drobniejszych: arapongi (Chasmaryneus nudicollis)

1 

bem-te-vi (tyranus} i sabije (z rodz. turdus). Do najpospolitszych 
drapieżników należą: gawjony czyli jastrzębie, karakary (Polybo
rus tarus), aguje czyli orły, oraz żywiące się padliną korwy, 
czyli sępy amerykańskie. 

Z wężów należy wymienić: sukury (Eunectes murinus), ża
rarakussu (Bothrops neuwiedi), grzechotniki (Crotalus terrificus), 
urutu (Bothrops mutus), koralówki (Elaps) etc. 

Ponieważ tereny parańskie leżą, jak już wspomniałem, nad 
górnemi, drobnemi dopływami rzeki Piquiry i w bezpośrednim 
pobliżu jej źródlisk, przeto nie może być mowy, abyśmy znaleźli 
tam większe ilości ryb. 
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W lasach spotyka się mnóstwo dzikich pszczół pochodzenia 
miejscowego i europejskiego. Pszczoły amerykańskie odznaczają 
się brakiem żądła i odmiennym, drobniejszym wyglądem. Miód 
ich posiada doskonały, nieco kwaskowaty smak, Pszczoły euro
pejskie (Apis mellifica) rozmnożyły się i spotyka się je wszędzie 
narówni z tuziemczemi. 

Oprócz tych owadów pożytecznych, spotyka się nad Piąuiry 
mnóstwo niepożytecznych, szkodliwych. Do nich należy w pierw
szym rzędzie zaliczyć różne gatunki moskitów, komarów i bą
ków (boraszudy, polworiny, butuki, miriń, pernilongi etc.), oraz 
berny i znane powszechnie biszu-de-pe. 

Ludność terenów jest bardzo nieliczna i nie przekracza ' 
liczby kilkudziesięciu rodzin. Są to intruzi1), na których składają 
się kabokle. Należy podkreślić, że kabokle parańscy posiadają 
znacznie większy odsetek krwi „białej", aniżeli mieszkańcy lasów 
espiri tosanteńskich. 

Ludność całej Parany wynosi według spisu ludności, dokona
nego w roku 1920 - 685 tysięcy. Kalkulacja urzędowa') na 1 stycznia 
1929 r, liczbę tę określa na 938 tysięcy. Na ludność tę przypada 
duży procent cudzoziemców, a w szczególności Polaków i Ukraińców 
z Polski. Dokładna statystyka dotycząca obcokrajowców nie istoieje. 
Prywatne, prowizoryczne obliczenia podają ich liczbę na 30 do 50 % 
ogółu zaludnienia. Polaków mieszka w tym stanie mw 155 tysięcy1). 

Kabokle, zamieszkujący tereny kolonizacyjne są drobnymi 
rolnikami, hodowcami świń i myśliwcami. W pobliżu drogi koło
wej leży kilka większych fazend, czyli majątków. 

Dojazd do terenów w Paranie prowadzi przez Rio de Je
neiro, bądź Santos, skąd koleją do stacji lraty (Parana). Z tej 
ostatniej miejscowości buduje się obecnie drogę żelazną w kie
runku m. Guarapuawa'y, leżącego na drodze do ziem, przeznaczo
nych dla osadnictwa polskiego. W początku r. 1930 był oddany 
do użytku publicznego pierwszy, 17-kilometrowy, odcinek. Od 
końcowego punktu kolei prowadzi droga kołowa, do miejsca, od
ległego o 15 km. od terenów. Całkowita odległość od lraty wy
nosi mw 230 kilometrów, którą obecnie można przebyć wozem, 
bądź konno 5 - 7 dni. Tę samą drogę można przebyć samocho
dem w kilkanaście godzin. 

1) Ludzie zajmujący grunta bez prawnego tytułu własności. 

2) Według: ,.O Brasil actual". Rio de Janeiro. 1929 - wydawnictwo Mini
nisteratwa Rolnictwa, Przemysłu i Handlu. Kalkulacja ta wydaje mi się nazbyt 
optymistyczna. 

' ) Fr. Lyp w swoim dziele p. t. .. Brazylja". (Naukowy Instutut Emigra
cyjny. Warszawa. 1930), podaje liczbę Polaków w roku 1920 (data ostatniego 
spisu ludności w Brazylji) na 125 tysięcy. Uwzględniając imigrację z Polski i przy
rost naturalny w przecią~u ostatniego dziesięciolecia, liczbę 155 tysięcy możemy 
przyjąć, jako najwięcej zbliżoną do rzeczywistej. 
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c) Opl• terenów w E•plrito Santo 1) (grupa D-sa). 

Polskie tereny kolonizacyjne leżą w północnej, lesistej części 
stanu nad gómemi biegami lewych dopływów rzeki Doce, oraz 
nad górnemi biegami prawych dopływów rzeki Sao Matheus. 
Centrum kolonii czyli tak zwane nucleo, znajduje się przy ujściu 
strumienia Rio Ciaro do strumienia Sao Jose. 

Tereny te, mierzące 50 tysięcy ha, czyli 500 km1
., obejmują 

obszar pagórkowaty, wzniesiony na 150 do 250 m. nad poziom 
morza. Jako położone w pobliżu źródlisk, nie posiadają rzek 
większych. Zraszają je jedynie małe strumienie, z których wiele 
w porze suchej wysycha. Ta rzadkość sieci wodnej musi spowo
dować w przyszłości konieczność osadzania kolonistów na dział
kach, nie posiadających w swoich granicach strumieni, co rzadko 
spotykamy w dotychczasowej kolonizacji brazylijskiej. 

Klimat terenów koncesyjnych jest stosunkowo umiarkowany 
i niedokuczliwy. Dane odnośnie temperatury nie istnieją. Wia
domo tylko, że na terenach koncesyjnych występują obfite 
rosy, a w miesiącach zimowych również mgły. Dzięki stosunko
wemu chłodowi nocy, oraz poranków do godziny 11-ej i wieczo
rów od 16-ej, temperatura terenów nie jest przykra i stwarza 
warunki, w których wysiłek fizyczny dla mieszkańców Europy 
środkowej jest możliwy. Sądząc na podstawie źródeł i własnych 
obserwacyj, przypuszczam, że wysokość temperatury nie będzie 
stanowić dla aklimatyzacji poważnych trudności. Prawdziwe nie
bezpieczeństwo dla możliwości osadniczych tkwi w czem innem, 
a mianowicie w nierównomiernem rozłożeniu opadów atmosfe
rycznych. Kwestia ta jest jednak dotychczas zagadką, gdyż żad
nych obserwacyj stałych na tym terenie nie prowadzono 
i, o ile wiem, nie prowadzi się. Przypuszczając, że tereny 
posiadają opadów o 50°/o więcej, aniżeli kolonia Alfonso Pena'), 
to otrzymamy zaledwie 750 m., co przy większej znacznie ewa
poracji w Polsce, mogłoby okazać się ilością niedostateczną 
dla takich podstawowych produktow rolnych tamtej strefy, 
jak ryż i kukurydza. Niestety, właściwość tę będzie musiał ko
lonista polski wypróbować na własnej skórze. 

Zdrowotność stref podzwrotnikowych zależy w dużej mierze 
od ilości lasów w najbliższej okolicy. Europejczyk, mieszkający 
w chacie otoczonej do"koła lasem jest narażony na wiele chorób, 
właściwych strefom gorącym, a w pierwszym rzędzie na malarję. 
Wycięcie lasów i usunięcie wód stojących sprowadza wyginię
cie komarów i zmianę radykalną w stosunkach zdrowotnych. 

1) Opis terenów polskich w stanie Espińto Santo mote dotyczyć w zupeł
ności terenów z Minas Geraes. Jedynym wyjątkiem są stosunki komunikacyjne, 
a mianowicie: do terenów w Minas Geraes nie dojeżdża się do stacji kolejowej 
Collatina tylko do Cachoeirinho'i, położonej o 110 km. dalej. Od niej tereny 84 od
ległe o 21 kilometrów. łączy je ścieżka karawanowa. Odległość między Aguia 
Branca i ziemiami, przeznaczonemi dla osadnictwa polskiego w stanie Minas Geraes. 
wynosi w przybliżeniu 100 km. 

2) Kolonia rządowa, położona w południowej części stanu, w której funk
cjonuje stacja meteorologiczna. 
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W pierwszym rzędzie pozbywa się w ten sposób wiecznie wi
szącej nad mieszkańcem lasów plagi - malarii, której zarazki 
roznosi komar - anofeles. Początki nieomal wszystkich kolonij 
europejskich w Brazylji nie są wesołe. Również początki kolo
nizacji polskiej w Paranie, sławnej dzisiaj i powszechnie uzna
nej za teren sprzyjający osadnictwu europejskiemu, były smutne. 
Dość wspomnieć, co pisał o niej Dygasiński (,,W brazylijskiem 
piekle"), lub obejrzeć cmentarz na kolonii Cruz Machado ... 

O zdrowotności samych terenów trudno mówić, skoro nie 
mieszkali tam jeszcze nigdy Europejczycy. Z chorób tropikal
nych będzie tam występować niewątpliwie malarja, powszechna 
w Brazylji ankilastomiasis, wrzód tropikalny i niektóre choroby ..., 
przewodu pokarmowego. Podczas czteromiesięcznego pobytu 
pierwszych dwudziestu rodzin lekarz zanotował trzy wypadki 
mal~rii. Miała ~ejsce, '!" pierws~ych dniach ~o przybyciu, epi
demia czerwonki o lekkim przebiegu, która me pochłonęła ża· 
dnych ofiar. Aklimatyzacja objawiała się skłonnością do czy
raków, występujących w szczególności na kończynach. U kobiet, 
ponadto, występowały zaburzenia w regularności miesięcznej. 
W czasie od października 1929 do końca lutego 1930 roku zmarło 
dwoje dzieci: noworodek i dziewczynka czteroletnia. 
. Gleba (czerwona) jest urodzajna, o czem świadczy, między 
mnemi, bardzo bujna roślinność. W szczególności nadaje się 
do· plantowania kawy, kakao, trzciny cukrowej, rycynusu baweł
ny, mandioki (Manihot utilissima), kukurydzy, fasoli, or~eszków 
ziemnych, batatów, ryżu, tytoniu, kartofli (na terenach położo· 
nych wysoko), a także: ananasów, bananów, pomarańcz, gojab, 
kokosów, cytryn, mamonów czyli drzew melonowych, melonów, 
arbuzów, mang (Mangifera indica), fig etc. Udaje się też wiele 
warzyw, znanych w Europie. 

Las espiritosanteński, a w szczególności las północnej czę
ści stanu nosi wszystkie cechy lasów, zalegających olbrzymie 
dorzecza rzeki Amazonki i Alto Paragwaju. Składa się jakby 
z dwóch części: z lasu drzew wysokopiennych, rozstawionych 
stosunkowo rzadko, oraz z podszycia wraz z wielką ilością drzew 
cienkich i ·niezbyt wysokich. Podszycie, na które składają się 
pr~e·dewsz"ystkiem różne odmiany trzciny bambusowej (taquara, 
taquarasu, taquarambo etc.), rodzaj wikliny pełzającej, zwanej 
kresjumą, oraż nieprzeliczone gatunki i odmiany krzów, pnączy 
i lian, j~st splątane i bardzo gęste. Specjalnie charakterysty
czny 'peJzaż lasowi w Espirito Santo nadają, jak i wszystkim 
lasom tropikalnym - liany i storczyki. Grubość lian waha się 
między grubości~ mał~g~ palca u ręki człowieka i grubością jego 
~da;_ ~ług?ś~ ?YWa . mekie~y wprost fan!astyczna. Spotyka si~ 
lJany, zwięsz_aJące stę z wierzchołków naJwyższych drzew i pną
ce .się znowu do góry. Drugim, charakterystycznym rysem lasu 
w Espirito Santo jest obfitość palm, a w podszyciu obecność 
mnóstw.a :ośli~ o liściach szerokich, mięsistych. W śród gęstwiny 
krzów i lian niema mowy o swobodnem poruszaniu się. Jedynie 
przy pomocy długiego noża, zwanego fakonem (facao), można 

posuwać się z trudnością naprzód. Ze względu na tę właśnie 
gęstość i nieprzenikliwość podszycia światło słoneczne niema 
możności penetrowania z dostateczną siłą, co powoduje, że las 
jest ciemnawy i zwykle wilgotny. Niezależnie od tego, że jest 
on schroniskiem przeróżnego robactwa, stanowiącego dla czło
wieka największą przeszkodę do opanowania kraju o klimacie 
gorącym, jest on niewypowiedzianie piękny. Wiecznie zielony, 
wiecznie kwitnący, przepełniony tysiącznemi głosami swoich 
czworonogich i skrzydlatych synów, wydaje się mieszkańcowi 
chłodnych krain północnych - prawdziwym rajem. Niestety, 
człowiek roztropny musi zawsze pamiętać i mieć na uwadze, 
że poza pięknością i urokiem lasu dziewiczego kryje się jego 
zatruty dech w postaci chorobotwórczych bakteryj i jadowitych 
żmij. 

Wyliczenie drzew wysokopiennych, przytoczone w opisie, 
terenów parańskich dotyczy również opisu niniejszego. 

Zwierzostan jest bogaty zarówno w gatunki, jak i ilość. 
Znajdujemy tam niemal wszystkie zwierzęta amerykańskiej strefy 
tropikalnej i subtropikalnej. Drapieżników, groźnych dla czło
wieka, niema. Jedyny wyjątek stanowi jaguar. Ze zwierząt 
ważniejszych istnieją te same, które wyliczyłem przy opisie te
renów w Paranie. 

Bardzo charakterystycznym szczegółem dla fauny brazylijskiej 
jest jej szybkie odsuwanie się od nowopowstałych siedzib. Ponieważ 
zwierzyna ma bardzo obszerny hinterland, przeto niepokojona rąbaniem 
lasu i strzałami, przenosi się niezwłocznie w okolice dalsze, gdzie nic 
nie mąci jej spokoju. Powoduje to, te polowanie w lasach, letących 
w sąsiedztwie siedzib ludzkich, daje zwykle rezultaty bardzo skromne, 
Dopiero okres dojrzewania kukurydzy, mandjoki i innych roślin upraw
nych zwabia ponownie zwierzynę. $lłównie drobniejszą, która czyni 
niekiedy poważne szkody w gospodarce rolnej. 

Najgroźniejszym nieprzyjacielem człowieka w puszczy są 
węze jadowite. Wprawdzie niebezpieczeństwo grożące z ich 
strony jest zwykle przesadzone, niemniej jednak istnieje i liczyć 
się z nim należy. Podobnie jak i jaguary, również i węże nie 
atakują człowieka same, ale potrącone ręką, lub nogą - gryzą. 
Do najpospolitszych a jednocześnie bardzo jadowitych należ3i: 
żararaki (iararac-a), grzechotniki, groźnice nieme (Lachesis mula), 
koralówki i kilka innych. Znajdują się tam również jadowite 
pająki, z ptasznikiem na czele. Wody drobnych strumieni, 
a w szczególności strumieni przecinających tereny przeznaczone 
dla kolenizacji polskiej, są wolne od drętw elektrycznych (Gymno· 
fus electricus), płaszczek jadowitych (Raiidae), canero'ów, oraz 
kąsaczy (Characinidae). Ryb zwykłych, jadalnych, jest nie
wiele. 

Klimat północnej części stanu Espirito Santo, w którem leżą 
polskie tereny kolonizacyjne, sprzyjając rozwojowi życia roślin
nego i zwierzęcego, sprzyja również rozwojowi pasożytów. Spo· 
tykamy tam znaczną część tych wszystkich dokuczliwych stwo
rzeń, w które obfituje olbrzymie dorzecze Amazonki. A więc 



istnieją tam i dają się we znaki: berny; mikui 1), czyli drobne 
stworzonka, wkręcające się w skórę; bicho do pe, czyli pchły 
ziemne, składające swe jajka pod paznokciami ludzi; butuki, 
czyli dokuczliwe bąki; komary; boraszudy, czyli odmiana moskitów; 
polvoriny, czyli drobniutkie, kąsające owady; kleszcze etc. 

Ziemie kóncesyjne są zaludnione słabo, jednak bezludne 
nie są. Mieszka na nich około 100 rodzin brazylijskich, co sta
nowi, mniej więcej, jedne_go człowieka na km2

• Są to tak zw. 
intruzi, czyli ludzie, zajmujący grunta rządowe bez prawnego 
tytułu własności. Intruzi są, prawie bez wyjątku, mieszańcami. 
Spotykamy wśród nich mulatów, metysów i murzynów, a także 
mieszańców, powstałych ze skrzyżowania rasy czerwonej i czar
nej. Rodzin o czystej krwi białej niema bodaj ani jednej. 

Stan Espirito Santo nie posiada dotychczas bezpośrednich 
połączeń morskich z portami Europy. Aby dostać się doń trzeba 
wylądować w Rio de Janeiro, skąd odchodzą dwa do trzech 
razy na tydzień okręty dwóch linij krajowych: Companhia de 
Navega,ao Costeira, oraz Lloyd Brasileiro, kursujące między Rio 
Grande do Sui i ujściem Amazonki, względnie Manaos, i zatrzy
mujące się po drodze w jedynym porcie espiritosanteńskim, 
w Victoria'i 2). Ponadto, istnieje codzienne połączenie Rio de 
Janeiro - Victoria pociągami linji kolejowej Leopoldina Rai/
way Co, wybudowanej i eksploatowanej przez konsorcjum an
gielskie. 
. Aby dotrzeć z Victoria'i do kolonii polskiej Aguia Branca 
trzeba wykupić bilet kolejowy do stacji Collatina na pociąg, 
udający się do stanu Minas Geraes. Z Collatina'y do Aldea
mento dos lndios, miejscowości położonej na połowie drogi do 
kolonii, można udać się albo samochodem, albo też autobusem, 
kursującym między temi miejscowosciami dwa razy na tydzień. 
Z Aldeamento dos Indios do Aguia Branca (51 km) można jechać 
jedynie konno, lub iść piechotą. Na użycie samochodu, czy też 
wozu, nie pozwala brak odpowiednich dróg. 

d) Opla terenów w Peru (grupa m-cla). 

Polskie tereny koncesyjne. leżą nad rzekami Ucayali, Tambo 
i Urubambą w równinnej części Peru, w tak zwanej Montanji, 
czyli krainie lasów. Tereny te dzielą się na trzy kompleksy, 
z których dwa, a mianowicie odcinek południowy koncesji p. W ar
chałowskiego i koncesja Polsko-Amerykańskiego Syndykatu Ko
lonizacyjnego sąsiadują z sobą. 
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1) W krajach hiszpaflsko-amerykańskich - isangiie. 

2) Stolica stanu, 25 tys. mieszkaóców. 
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TYPOWY WIDOK z DORZECZA AMAZONKI. 

VIII 

Podział polskich terenów koncesyjnych w Peru. 

Nazwa 

Odcinek północny koncesji 
W archałowskiego. 

Odcinek południowy konc. 
Warchałowskiego. 

Koncesja Polsko· Amery
kaflskiego Syndykatu. 

Położenie 

Między rz. Pisqui i rz. Pa
chiteą. na lewym brzegu rzeki 
Ucayali. 

Między rz. Cheseą i Uru
bambą. na prawym brzegu rz. 
Ucayali. 

Między rz. Urubambą i rz. 
Tambo, oraz na lewym brzegu 
rz. Tambo. 

Na pierwszych dwóch odcinkach niema gór, ani znaczniej
szych 'wyniesień. Cały teren przedstawia się jako równina alu
wialna, urozmaicona nieco działalnością erozyjną wód. Tereny 
koncesji Syndykatu są więcej wyniesione nad poziom morza, 
a w południowo wschodniej części posiadają nawet szereg pag6r
ków i wyniesień, dochodzących do 700 metrów nad poziom morza. 

Cały odcinek pokrywają lasy dziewicze. W przeciwieństwie 
do lasów dziewiczych w Paranie, lasy nad Ucayali są rzadkie 
i posiadają podszycie stosunkowo niezbyt gęste. Charakterys
tyczny ten objaw zauważyło już wielu podróżników. Pospolite 
na wybrzeżach są laski satików, drzewek wysokich, lecz cien
kich. Znamionują one tereny, ulegające w okresie przyborów za
lewom. Na wybrzeżach rośnie też nieomal na każdem miejscu 
rodzaj wysokiej, grubej, pełnej trzciny, zwanej cana brava lub 
chicotza. Las w głębi lądu składa się, jak zwykł~ lasy dziewicze, 
z olbrzymich drzew, oddzielonych od siebie przestrzenią kilku 
do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów, oraz z mnóstwa 
drobnych drzewek, krzewów, bambusów i trzcin, wypełniających 
luki między niemi. Tysiące ljan wiąże wszystko razem i plącze. 
Promienie słońca nie przenikają przez zasłonę zieleni, wskutek 
czego w lesie panuje zwykle wilgoć. Brak przewiewu powoduje 
też zaduch, powstały z nieprzeliczonej ilości tysięcy ton gni
jących, powalonych przez burze pni drzewnych i wszelkiego ro
dzaju resztek roślinnych. Przez las ten nie można przechodzić 
tak swobodnie, jak przez las europejski. Pomimo, że puszcze 
nadukajalskie są znacznie rzadsze od puszcz parańskich, czy też 
paragwajskich, niemniej jednak niema mowy o tern, aby można 
było poruszać się w nich na dalszą odległość bez użycia spec
jalnego długiego noża do wycinania ścieżki, zwanego macheta1

) 

(czyt.: maczeta). 

1) To samo co brazylijski facóo. 

""4ornoścl SI. Oeogr. 21. 
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1 k leż w dorzeczu rzeki Ucayali, 
Wszystkie trzy komp.e 3' , ą Ucayali przecinają je iesz-

która wpada do Amaz1nk1b j .roc~ Aguaiti'a Pachitea, Chessa 
cze rzeki: Uru~a.mba, . am o, kt!q~~e znajduj~ ujście w Ucayali 
i szereg l?omme1szyc~, kwsz:t lub mniejszym stopniu spławne. 
i wszystkie są w w

1
. ię s~y ł . , 1. ako droga wodna, przez cały z nich rzeka Ucaya 1 moze s uzyc, . h 

rok i to dla statków stosunkowo duzyc. ', . d nie cocha'e czyli 
Jezior samodzielnych ni~ma, ~:t~~e1'\!!/ rzekę. Posiadają 

jeziora powstałe wsk!ltek zmian! ~ :ow~m korytem w postaci 
one zwykle połączer~ katur~!go cano. Ze znaczniejszych ~ochas ' 
kanału wod0;eg<;>, czy ~ a zwa Leż ono między rzek.ami Agu.
n~~eży wym~emć y adi°~f°f ~ekilku kilometrów od rzeki Ucayali. 
aibą 1 Pach1teą w o ee,, 0 .ci b a wybrzeża w lasy palm 
W ody Y arinacoche obfitu1ą w ry Ydostarczaią tak zwanei roś
yarin~ (Phy~eleph~s), ~tórel rfiio::getal). Nad Yarinaco~he leż.V 
linneJ kości słon~oweC1 maó . S ypibów będących panszczyz-
kilka wiosek lnd1an- z~m w 1, f ' 
niakami okolicznych hac1enderow J. tem idzie i na tere-

Pory roku istnieją w MontanJ~, a kco ::na zima trwająca od 
nach, tylko dwi~: l?ora. sucha, czy~~atade:zczowa szyii lato, trwa
kwietnia do pazd~1kern:J<a,k o~a~ fa Pora deszczowa jest dla Euro· 
jąca od paździer~1 a o . w1~ le . może ze względu na ~y~szą 
pejczyka dokuczliwsza, nr '{ różnica temperatury lata l zimy 
temperaturę, gdyż np. "! qui os wzgl du na większą wilgotność 
nie przekracza 2 stopm, le~zd ze k'lka ~hłodnych dni przy końcu 
powietrza. Pora sucha posta a ~etr spada w Jquitos niekiedy 
czerwca, podczas .kt?ryTh trmo t do + 1so. Temperaturę tą 
do + 20°, ~ przy U}śc1u am o :d:le' na południe, tern temp~
odczuwa się tam, 1ak~ :hł?d. .1 e' W lquitos jest ona prawie 
ratura dnia i noc~ rózm się wit l· bo notowałem nieiednokrot
jednakowa, natomiast na rzede am do + 190 a nawet do + 110 
nie spadek temperatury na ranem zna zastrzegam się jed
(w m. maju). Przeciętna tempbtt~~: r~\no~i u ujścia Ucayali, 
nak, że liczbdy4osą tt~o·oe:r szl:rok~ści geograficznej, + 26\ na
leżącego po po u. nut b b Tambo leżącego pod 10 po
tomiast u zlewu rze.k1 ru ~m Y. z · t' lko + 22°. Ziemie nad 
łudniowej szero~ości geogł~ftc~ne1, w;r:~~ :od uwagę, jako teren 
górnem Ucayali, które g "!01~. sf . · · oza pasem ciszy rów· 
możliwy dla polskiej kolorzacJt, ~zą 1;:i~nych przez kapitana 
nikowei i tam, wedAług i° ~erw:cż~r;~htę wilgotność powietrza 
korpusu geografów P.o on1us~. r a ół~ocy Gdy dodamy, że 
jest już znacznie mnie1~za, antu 1 n rp maią ~wój wpływ takie 
na klimat dorz~cz~ gorneg°hł ctY\

1 
wód spływające licznemi 

czynni~i, jak w;1e~k1e hmasy c tiwny;obliski~h Kordylierów, ora~ 
rzekami ze śmeznyc . s~czy ó . eż od gór to będziemy mogh 
orzeźwiające wiatry, ~1e1~ce r _"!~1 kraju za' nietypowy dla tej 
uznać kli~at wsafp<;>mnt~ne1 ck{J;~j jest położony i to nietypowy 
szerokości geogr 1czne1, w 

1) Właściciel haclenda'y, czyli dutego gospodarstwa rolne~o. 
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na awantaż. Pisząc te słowa zastrzegam się, że mam na myśli 
jedynie te ziemie, które leżą na południe i południowy zachód 
od rzeki Chesea'i, a więc wybrzeża górnego Ucayali, Urubamby, 
Tambo, Perene i Pangoa'y. Tereny, leżące dalej na północ, bli
żej równika, uważam za takie, które posiadają klimat dla swego 
położenia geograficznego zupełnie typowy. 

Z chorób, panujących w Montanji, należy wymienić nastę
pujące: malaria, trąd, beri-beri, ankilostomiaza, grzybice skórne, 
pian, leiszmanioza, wrzód tropikalny, syfilis i rzerzączka. Trąd 
i beri-beri są obecnie bardzo rzadkie. Trędowisko w San Pablo 
nad Amazonką posiada tylko 46-ciu przymusowych pacjentów. 
Malaria jest bardzo pospolita, jednak istnieje mnóstwo miejsco
wości, gdzie jest ona zupełnie nieznana. Ankilostomiaza i pian 
są łatwe do wyleczenia i tylko brakowi wszelkiej opieki sanitar
nej należy przypisać, że choroby te są prawdziwą plagą ludno
ści Montanii. Leiszmanioza, straszliwa choroba, przenoszona 
przez małe owady, jest największym utrapieniem Peruańczyków. 
Polega ona na tworzeniu się wielkich, niegojących się całemi 
latami ran. Leiszmanioza i wrzód tropikalny są chorobami bruda
sów. Europejczycy podlegają jej bardzo rzadko. Do chorób spo
tykanych często należy zaliczyć też dyzenterję amebową i ospę. 
Ta ostatnia robi spustoszenia głównie wśród lndjan. W tern 
miejscu muszę zaznaczyć, że wszystkie te groźne choroby, po
spolite bliżej równika, na ziemiach dorzecza górnego Ucayali 
występują rzadziej. 

Flora Montanii, jako kraju w całości położonego w bezpo
średniem pobliżu równika, jest dość jednolita. Te drzewa i ro
śliny, które spotykamy na północnym krańcu, spotykamy, z ma
łemi wyjątkami, i na południowym. Również wygląd lasu jest 
jednakowy na całym obszarze i w ciągu całego roku. Człowiek 
tylko w bardzo nieznacznym stopniu las ten przetrzebił. Jedy
nie drzewa gumowe i mahonie, najwięcej niszczone, poniosły pe
wien dość znaczny uszczerbek. Ziemie Montanji są pokryte tak 
wielką ilością gatunków flory, że na opis ich nie starczyłoby 
wielu lat pracy i wielu tomów druku. Na tern miejscu mogę ogra
niczyć się jedynie do wyliczenia drobnej części tego bogatego 
świata roślinnego, który miałem sposobność podczas podróży po 
Montanii oglądać. W wyliczaniu drzew kieruję się pospolitością 
i użytecznością ich dla człowieka. Oto one: aguano czyli mahoń, 
cedr czerwony, cedr biały, laur, drzewo krwiste, pało de balsa, 
różne gatunki palm, (głównie z rodzajów Attalea, Bactris, Carlu
dowica, Geonoma i lziarlea etc.) pichi czyli drzewo różane, ca
nela, ingaina, kauczuk, jebe, szerynga, balata, yarina, chlebowiec 
etc. Nadmienię jeszcze, że pewien Niemiec z lquitos posiada 
zbiór deszczułek ze 120 różnych gatunków drzew. Fakt ten po
daję umyślnie, aby pokazać, jak wielką ilość gatunków drzew 
zawierają w sobie olbrzymie lasy Montanii. Oprócz drzew wy
mienionych, w lasach znajdują się też: wanilja, cascarilla z któ
rej wyrabia się chininę, quinoquino z której wyrabia się znany 
balsam peruański, sarsaparilla, ipekakuana, bombonaje (Carludo 
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wica palmata), którego włókna służą do. wyrobu kaJ?eluszY: ,.pa
namskich" achiota (Bixa orellana), które) owoce słuzą lndJanom 
jako suro;iec do wyrobu farby czerwonej, dziki. kakaowiec, bam-
busy etc. 

Gleba ma być bardzo urodz.ajna .. Na poręb~ch z pod lasu 
dziewiczego rosną wszystkie rośliny (me wyłąc~aJąc chwastów) 
bujnie. Wprost niewiarogodną _jest szybkość, z J~ką rosną drze
wa owocowe, a w szczególności t~k zwane p~paJe, któ~e. po ~o
ku - dwu wyrastają na drzewa ktlkumetroweJ wysokos~1. Nie
stety ze zbóż europejskich nie udają się żadne. z. roślm upra
wian;ch u nas udają się doskonale: kukurydza, pomidory, cebula, 
sałata, tytuń i fasola; z nieuprawianych: kawa, kakao, b~w~łna, ' 
wanilia, trzcina cukrowa, ryż, papaJe, palty (P~rsea .gr~tissima), 
cherimoya'e (Anona cherimolia), man~1 (Mangilera mdica), etc. 
etc., a także melony, arbuzy, banany i ananasy. 

Fauna 1) obfituje w bardzo dużą ilość gatunków, przyczem 
jednak każdy z tych gatunków jest stosunkow_o nieliczny. Olbrzy
mie dżungle, pokrywające d.orz~c~e Uc~yah, s~, w. po~ównamu 
z lasami środkowo-afrykańskiemi, istnem1 pustymam1. Niema ta~ 
nigdzie tych nieprzejrzanych hord zw~erzęcych, od których roJą 
się lasy i stepy starego świata. Jedvme b?gactwem ptact:wa, ga
dów i ryb przewyższa dorzecLe Amazonki ląd afryka?.sk1: 

z większych drapieżników spo.tykamy w_ Mo~tanJi: Jagua~a 
(Felix onza), pumę (Felix concolor), 1agu~rund1 (Felix yaguarund1), 
ocelota (Felix pardalis), a w rzekach hczne bardzo krododyle 
(Caiman niger, C. sclerops). W l~sach poł~żo1;1y~h na wschodnich 
skłonach Kordylierów występ,uJe, obecme 1uz ~a.rdzo rzadko, 
niewielki niedźwiedź peruańsk1. Ze ssa~ów drobme1szych posp<;>· 
lite są: liczne odmiany małp, pekari (Dicotyl':s .torquatus), dz1k1~ 
świnie piżmowe (Dicotyles labiatus), pancerniki (Dasyl?us), paki 
(Coelegenis paca), sarny, lisy (Canis ve~ulus}, .mrówko1ady. (Ta
mandua tetradactyla, T. jubata etc.), lobo y czyli wydr~ (Lutr!dae), 
kutije czyli rodzaj zajączków (Dasyproct.ae)! ronsoco'i c~yh ka
piwary (Hydrochoerus capybara~, krewm~ki szopów - ryJkonosy 
(Nasua socialis), koty długoogomaste (Fehx macrura), .kameleo~y 
amerykańskie czyli legwany (Iguana tuberculata etc.) i t. d. .Nie 
brak też tapirów zwanych tam danta lub sachavaca. (Tapiru~ 
americanus)· roślinożernych brzegowców amerykańskich, czyh 
krów rzecz~ych (Manatus a.mericanus}, oraz delfinó~ rzecznych, 
zwanych bojeo lub bofeo (Im~ amazolł!ca). Te ~stat!1ie s~ bardzo 
pospolite w całej Amazonce i Ucayali. SpotykaJą się ~ez w dol
nych biegach Tambo i Urubamby. Krow~ r~eczna, c~y.h tak zwa
na w Peru vaca marina, należy bezwątpiema do na1c1ekawszych 
mieszkańców wód Montanii. Jest to wielki ssak, żyjący w wo
dzie, którego jedyną cech, ryb!ą iest k.ształt i .miej~ce przeby
wania, p -.zatem wszystko mne Jest w mm ~łaśc1w_e ]ego ~~acze_
mu pochodzeniu. A więc oddycha płucami, karmi się r~shna~i, 
~o zjednało mu nawet u Brazylian nazwę ryby-byka (pe1xe-bot), 

•) Nazwy łacińskie podane według dzieł peruańskich i brazylijskich. 
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a u Peruańczyków - krowy morskiej (vać::a marina). Ssak ten 
pomimo srogiego prześladowania jest jeszcze dość oospolity 
Mięso jego jest jadalne. - · 

Z ptakó_w zwracją . u~ag~ liczne odmiany papug, wśród któ
~ych zasług~Je na _wym1e01eme arara czerwona (Sittace macas) 
1 arara błęk1tna (S1ttace coerulea), paty (Cairina moschata) pene
lopy (Penelopinae}, oraz szereg kusaków, podobnych nieco do 
kurpatw i przepiórek (Cripturiformes). Z innych należy wymienić: 
tuk.any (Rh.amphastidea), machaco'i czyli rodzaj bocianów (Myc· 
teria amenc.ana), trompetero'y (Ibycter), ibisy (Ibis rubra), yagu
argarsy czyli warzęchy (Plataileinae), tuki-tuki czyli kurki wodne 
(Heliornithidae), barwne zimorodki (Alcedininae) tkacze (Ploceidea) 
paukary czyli dzięcioły (Colaptes), mnóstwo kolibrów, kilka od
mian czapli (Ardeidae), liczne mewy-gajwoty (Gelochilidon ange
lica), a także jastrzębie (Harpia destructor etc.) i sępy (Cathari-
sta atrata). . 

~ wężów jadowity~h jstnieje mnóstwo odmian, noszących 
w róznych stronach kraJu różne nazwy, głównie o brzmieniu in
dyjskiem. Do pospolitszych należą między innemi: koralówka 
(Elaps corallinus), grzechotnik (Crotalus horridus), oraz groźnica 
~e~a (La~hesis muta). ,Dość rzadkim, lecz bodaj najniebezpiecz-
01e1szym Jest shushupi - wąż, który sam atakuje człowieka 
a nawet potrafi go ścigać. Z niejadowitych najgroźniejszy jest 
boa (Boa constrictor), oraz jego wodny krewniak anakonda (Eunnec
tes murinus). . Naogół przecenia się niebezpieczeństwo, grożące 
w lasach tropikalnych ze strony gadów jadowitych i niejadowi
tych. W rzeczywistości jest ono niewielkie i istnieje prawie wy
łącznie dla ludzi nieużywających obuwia. 

Na. szczególną uwagę w faunie Montaji zasługują żółwie. 
NazywaJą je tam rozmaicie, najczęściej jednak charapa'mi cara
chapa'mi, tortugami lub tere-kaje'mi. Do najpospolitszych' lądo
wych należy Testudo tabulato, do wodnych - żółw amazoński. 
(Podocnemis expansa). W wodach rzek i jezior żyje ich niezli
czone mnóstwo, niebrak ich też i w lasach. Są różnych rozmia
rów od małych, wielkości spodeczka, do olbrzymów, większych 
dwukrotnie od dużej miednicy. Mają one zwyczaj wylegać pod
czas pory suchej na plaże piaszczyste, na których samice wy
grzebują dołki i składają w nie jajka, poczem starannie gniazdo 
zasypują i ugniatają spodnim pancerzem. Jaja ich są małe, za
ledwie nieco większe od gołębich i wewnątrz posiadaią samo 
żółtko. Są smaczme. Wyrabiają z nich doskonały olej. Każdego 
roku robią lndjanie, a także i Kreole, formalne wyprawy po ten 
~rzysmak. Żółwie na lądzie są niemal bezbrone, gdyż nie potra
fią uciekać szybko. Myśliwiec przewraca je na grzbiet, unieru
~ha~iaj_ąc w krótkim. czasie .całe dziesiątki !Ych stworzeń. Mięso 
zółw1e Jest wprawdzie bardzo twarde, ale Jadalne i nawet dość 
smaczne. Z niektórych odmian wytapiają tłuszcz zdatny do je
dzenia, z innych - zdatny jako smarowidło do skór. W Peru 
istnieje ochrona żółwi, dotycząca okresu składania jaj. 
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Rzeki i jeziora posiadają nader obf!ty rybostan, .. co spowo
dowało że ryby a nie zwierzęta stanowią w MontanJi podstawę 
alimentacyjną plemion indyjskich i całej uboższej wars~wy l~d
ności cywilizowanej. Z pośród mnóstwa gatunk~w, zamies~k?Ją
cych wody stojące i bieżące, wybija . się n8: pierwsze mi!Jsce 
paiche (Sucis gigas), olbrzymia ryba wielk~ści rosł~go człowieka, 
a wagi dochodzącej do 100 kilogramów •. Mięso posiad~ smaczne. 
Polują na nią przy pomocy harpu~a. Z mny':h pospoht~ są: cor
bina (Scaenidae), doncella (Serromdae), sardma (Agon!at~ hale
cins), bagre (Siluńdae), sungaro, palometa, dorado, boquichic~ etc. 
Spotyka tam się też strętwę elektryczną (Gymnotus electncus), 
zwaną przez kreolów tremblador,. raję ~zyli jadowitą pł~s~czkę 
amerykańską (Raiidae), oraz piran1ę czyh kąsacza (Characmidae). ' 
Pospolita w rzekach Montanji i_est t~ż ~ała rybka, zwa!la przez 
kreolów canero. Z przyczyn mewy1aśmonych dotąd ściśle, ata
kuje ona kąpiących się, wciskając s~ę ?ądź w ~dbY_t, bądź w <?r
gana płciowe. Powoduje to oczywiście komphkacJe nader me-
bezpieczne. 

Prawdziwem przekleństwem dorzecza Am~zonki, są. ~hmury 
komarów (Culicidae), pośród których nie braku1e grozneJ i~h od
miany - anofelesów, nosicieli zara~kó~ ~alarycznyc.h. Z mnxch 
owadów dokuczliwych należy wymiemc zsangue-::-- ~ikros~o.p11~e 
żyjątko czerwone, mieszkające w trawach. Isa!1gue i cz~piaJą się 
nóg ludzkich i wkręcają się w sk~rę, ~owodu1ąc dotkliwe swę
dzenie. Jednorazowe posmarowame spirytusem wystarcza, aby 
je natychmiast zabić. Pchla ziemna (Pule~ p~net_ra7:1s), zn8:na ,d<;>
skonale na koloniach polskich w Parame 1 Miss10nes, istmeJe 
i w Montanii, Składa ona swoje jajeczka zwykle przy pazno
kciach nóg, powodując swędzące ra~ki. Sta.ranne ~su01ęc1~ w_o
reczka z jajeczkami i zdesynfekowame ~anki zapo?i~ga ropie011;1, 
Pozatem spotykamy t~m ma!1ta. bl~nca ę, ~al~ńk1 i l~dw1e w1: 
doczny owadzik, lata1ący w1elk1em1 masa1;m i ataku1ący napa 
stliwie człowieka. Manta blanca pozo~tawia po _uk:\~zemu czer
wone centki, przypominające ukąszeme eur<;>pe1sk1e1 pchły d.o
mowej. Centki te świerzbią przez kilk8; ~odzm, poczem zmkaJ_ą. 
Manta ma zwyczaj kąsać nietylko w m1e1sca . odkr~e, .ale takze 
wkręca się we włosy i gryzie w gło~ę. Nasi. kolomśc1 ~ .Bra
zylji znają ją również. Dość po~pohte są t.ez ga"apafy i isule, 
czarne owady, których ukąszeme powodu1e krótkotrwałą go-
rączkę. 

Ze zwierząt hodowanych prze~ lu~z.i spotyka się .'fł M?n
tanji: konie, osły, muły, psy, krowy 1 świnie. ~a. kolonJi ~attpo 
widziałem również kozy, sprowadzone z chłodme1szych r~1on?w 
górskich. Z ptactwa hodują się dobrze: kury, paty, pauf1le, m: 
dyki i perliczki. Ze zwierząt i ptaków t.rzymanych dla ~ozryyvk1 
hodują Montańczycy małpy, ry1konosy 1 papugi, a takze wiele 
innych ptaków i zwierząt leśnych. 

Ludność składa się w znakomitej większości z .Indian i ~e
tysów. Biali stanowią tylko nieznaczną grupę. Liczbę Ind1an 
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na polskich terenach można określić w przybliżeniu na 12 ty
sięcy. Należą oni do następujących plemion: Kampa, Kunibo, 
Czarna, Setebo, Szypibo i Kaszybo. 

W Peru zamieszkuje ogółem około stu plemion indyjskich, z któ
rych każde posiada odrębny język, a często również zwyczaje i oby
czaje. Niemal wszystkie zamieszkują Montanję. Cześć z nich, głó
wnie te, które zamieszkują brzegi wielkich spławnych rzek, została 
już , według terminu używanego w całej Ameryce hiszpańskiej, oswo
jona. Natomiast szczepy. żyjące zdała od tych jedynych dróg komu
nikacyjnych, jakiemi dla Montanii są spławne rzeki, znajdują się do
tychczas w okresie bytowania bądź zupełnie, bądź napół koczowni
czego. Żyją one z rybołówstwa, polowania i uprawy roli 1). 

Liczbę Indjan w całej Montanii kalkulują na 150 tysięcy. 

Na białą ludność Montanii składają się emigranci z Sierra'y 
i Costa'y 2), którzy różnemi czasy przekroczyli Andy i osiedlili 
się na amazońskiej równinie. Z biegiem lat wielu z nich zmie
szało swoją krew z krwią miejscowych Indjan i dzisiaj Kreol 
czystej krwi jest we wnętrzu kraju rzadkością. Pojęcie człowie
ka „białego" rozciąga się w Montanji na każdego mieszkańca, 
którego tryb życia odpowiada elementarnym wymogom cywili
zacji i w którego żyłach płynie choćby najdrobniejszy odsetek 
krwi „białej". Człowiek taki nosi miano civilizado i w mniema
niu ogółu jest białym. Jednak ludność nawet takiej wątpliwej 
białości jest w Montanji bardzo rzadka. Jej gęstość na kilo
metrze kwadratowym waha się w poszczególnych stronach mię
dzy 1/4 i 1/2 człowieka. Osiedla grupują się wzdłuż większych 
rzek spławnych. Do wnętrza kraju człowiek cywilizowany nie 
przenika. Ludność prawdziwie biała, .oraz civilizados używają 
języka hiszpańskiego. Montańczycy są naogół mało pracowici, 
jednak bardzo uczciwi, słowni i uczynni. Nieznane wśród nich 
są kradzieże, jak również rzadko mają miejsca bójki i awantury. 
Zabójstwa w afekcie, pospolite w innych krajach hiszpańsko
amerykańskich, w Montanii są rzadkie, na co ma swój wpływ, 
między innemi, małe zamiłowanie civilizados · do broni palnej. 
Również wódka cieszy wśród krajowców miernym popytem. 

Do terenów można dotrzeć z Europy dwiema drogami: via 
Amazonka i via kanał Panamski, Lima i Kordyljery. Podróż 
przez Amazonkę jest dłuższa. Tłomaczy się to tern, że do Ama
zon~i i Amazonką kursują jedynie okręty małe, starego typu, 
a więc powolnie. Podróż tym szlakiem do polskich ośrodków 
kolonizacyjnych trwa od 50 do 56 dni. Dojazd od strony Kor
dyljerów jest ciekawszy, ale i o wiele uciążliwszy. Prowadzi 
przez kanał Panamski, Callao, Limę, Oroya' ę, Santa Rosa do Ocopa, 
Satipo, Puerto Ocopa i rzekę Tambo, albo też przez Oroya'ę, 
La Merced, Puerto Bermudez i Masisea'ę (nad rz. Ucayali). Podróż 
z Polski przez Kordyliery do terenów trwa od 40 do 45 dni. 

1
) Uprawiają głównie yuca'e (Manihot utilissima). banany i kukurydzę. 

. ') Costa - część kraju położona nad Pacyfikiem; Sierra - część kraju obej
mująca Kordyljery. 
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3. Ściślejsze obszary zamieszkania Polaków 
w Ameryce Południowej. 

Tereny opisane wyżej stanowią własność obywateli polskich 
i są jednocześnie objektem, kolonizowanym przez Polaków. Poza 
niemi jednak istnieje wiele obszarów w Ameryce Południowej, 
które aczkolwiek nie były i nie są własnością polskich towa
rzystw kolonizacyjnych, stanowiły, względnie stanowią dotych
czas obiekty, kolonizowane przez naszych rodaków. Mam tu 
na myśli przedewszystkiem południową Brazylję, a w szczegól
ności południową część stanu Parana, pogranicze parańskie w sta
nie Santa Catharina, niektóre tereny w stanie Rio Grande do 
Sui, oraz terytorium Missiones w Argentynie. 

Obywatele polskiego pochodzenia na ściślejszych 
obszarach zamieszkania w Am. Południowej. 

Ilość obywateli °Io 
K R A J polskiego po- w stosunku do 

chodzenia ogółu zaludnienia 

Parana (Braz.) 165.000 24.5 
. 

Sta Catharina (Braz.) 25.000 4.0 

- -- - - --- -
Rio Grande do Sul (Braz.) SO.OOO 3,6 

---I- -

Missiones (Argent.) 10.000 12,5 

Obszary te posiadają, jak to widać z tabelki, znaczny od
setek ludności polskiej, która stanowi siłę przyciągającą dla co
raz to nowych rzesz imigrantów. Wprawdzie narazie nie posia
damy tam żadnej gestii w akcji osadniczej, ale stosunki te mogą 
w każdej chwili ulec zmianie, jak to już nastąpiło na zachodzie 
Parany. Tereny tego rodzaju, o charakterze narazie biernym 
dla naszego wychodźtwa osadniczego, będą przedmiotem opi
sów poniższych. 

a) Południowa Brazylja. 

Kształt Brazylji odpowiada kształtowi Ameryki Południo
wej. Podobnie jak ona, również Brazylja, szeroka na północy, 
zwęża się w kierunku południowym. Jej wąski kraniec obej
mujący stany: Paranę, Santa Catharinę i Rio Grande do Sul, jest 
znany pod nazwą Brazylii Południowej . Kraj ten przedstawia 
się jako wyż, wyniesiony przeciętnie na 1000 m nad poziom 
morza. Wyż ten opada łagodnie w kierunku granic Argentyny, 
przechodząc w południowej części stanu Rio Grande do Sui 
w równiny o przeciętnej wyniosłości 200 - 250 m ponad poziom 
morza. Jest on poprzecinany szeregiem pasm górskich, nie prze
kraczających wysokości 1.300 metrów, a więc tylko stosunkowo 
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nieznacznie z~rysowujących się na wyniosłych podstawach, z któ
rych wyrasta1ą. Wzdłuż brzegów oceanu Atlantyckiego ciągnie 
się pasmo gór Serra do Mar, których najwyższy szczyt, Marumby 
(Parana), osięga 1.800 m. · 

Z wyjątkiem kilku mniejszych rzek (Nhandequara, ltajahy, 
Jacuhy}, które uchodzą do oceanu Atlantyckiego, wszystkie wody 
Brazylii południowej kierują się na zachód, w stronę wielkich 
jej zbiorników - rzeki Parany i rzeki Urugwaju. Okoliczność 
ta uniemożliwia wykorzystanie sieci wodnej dla celów transpor
towych i komunikacyjnych, ponieważ ośrodki cywilizacyjne znaj
dują sję daleko od wybrzeży tych dwóch wielkich rzek. Tylko 
nieliczne osiedla, położone nad samą Paraną, mogą z niej ko
rzystać; z Urugwaju natomiast, jako usianego (w granicach Bra
zylji) bystrzynami i porohami, wogóle korzystać nie można, Z rzek 
znaczniejszych wymienić należy: Paranapanemę, Ivahy, Piąuiry, 
Jguassu - dopływy Parany. 

Wody Brazylii obfitują w wodospady, a energję elektry
czną, zawartą w nich, obliczają na 30.440.000 H. P. 

Dane klimatyczne podaję · według pracy p. t. ,,Brazylja" 1
}, 

napisanej przez p. Fr. Łypa, długoletniego mieszkańca południo
wych stanów Brazylji. 

,,Przy rozpatrywaniu właściwości klimatu stanów południo
wych należy odróżnić gorący klimat pasa nadmorskiego i nizin
nych części wnętrza kraju od klimatu wyżyn. 

Najdalej pod równik jest wysunięta Parana, ktorej część 
północną przecina zwrotnik Koziorożca. Główny jej trzon leży 
na wyżynie, wzniesionej na 800 do 1000 m ponad poziom morza. 
Wyżyna ta w wielu miejscach opada znacznie niżej, ale niema 
,to znaczenia, ponieważ wzniesienia mniej więcej ponad 700 m 
posiadają ogólne cechy klimatyczne te same i dopiero w niżej 
położonych miejscach zaznaczają się poważne różnice. Wyżyna 
w Sta Catharinie, oraz opadająca ku południowi wyżyna w Rio 
Grande do Sui, mają te same charakterystyczne· cechy klima
tyczne, jakie posiada wyżyna w Paranie. 

Klimat wyżyny jest ciepły-umiarkowany i łagodny. Lato 
znacznie cieplejsze niż w Polsce, noce chłodne, wiosna i jesień 
bez gwałtownych przejść, a zima jest raczej przewlekłą jesienią, 
gdyż liście nie opadają z drzew (z wyjątkiem niektórych, impor
towanych z Europy), słońce w południe grzeje nieraz równie 
dokuczliwie jak w lecie, tylko przymrozki, oraz przejmujący 
zimny wiatr, zwany na południu i w Argentynie pampeiro przy
pominają, że jednak odbywa się doroczna zmiana w przyrodzie. 

Maj przypada w jesieni i jest również tak piękny, jak 
w Polsce. Promienie słoneczne mają prawie tę samą siłę i ciepło, 
noce stają się jednak coraz chłodniejsze, a czasem nawet już 
w początku maja pojawia się kilka przymrozków z temperaturą 
- 1° C. Pod jesień w zimie spadają co jakiś czas ulewne desz
cze, następnie nieco wypogadza się nagle i pojawia się mróz. 

1) Fr. Lyp-Brazylja-nakładem Nauk. Inst. Emigracyjnego, Warśzawa, 1930. 
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który w okolicach położonych wyżej 1000 m dochodzi do - 8° C. 
Nad ranem przymrozek taki wzmaga się, lecz znika wkrótce 
z pierwszemi promieniami _ słońca, lub zostaje zalany mgłą. Przy
mrozki takie powtarzają się przez trzy lub cztery dni z rzędu, 
potem nagle ociepla się, spada silny deszcz, również nagle wy
pogadza się i znów pojawiają się przymrozki. Powtarza się to 
dwa lub trzy razy, aż pogoda ustali się i nastanie piękny sło
neczny czas. Temperatura w tej porze dochodzi w południe na
wet do + 26° C (w słońcu). Jest to najsuchsza pora, w której co 
roku przychodzi okres posuchy, zwykle w lipcu i w sierpniu, 
trwający 6 - 8 tygodni, poprzedzany okresem deszczów jesien- , 
nych i zimowych, najczęściej w maju i czerwcu. 

„Zmiany temperatury są dość gwałtowne. Np. zrana zimno 
dochodzi nieraz do - 8° C, a w południe do + 26° C. Europej
czyk dotkliwie to odczuwa. Z czasem jednak przyzwyczaja się, 
jakkolwiek nie w takim stopniu, jak murzyni i tubylcy, których 
organizmy, prawem dziedzictwa, przystosowały się znakomicie 
do tego rodzaju gwałtownych zmian. 

,,W Paranie śnieg pojawił się na krótko w latach: 1887, 
1892, 1927 i 1928, pozatem nie padał wcale. Natomiast w Rio 
Grande do Sui pojawia się częściej, ale szybko znika. Koloniści 
polscy zwą taką zimę - zimą polską. 

.,Obserwacje metereologiczne, poczynione w Kurytybie, 
mogą być, mniej więcej, miarodajne dla całej wyżyny, naturalnie 
z pewnemi różnicami, które wykazują w Paranie stepy Guara
puawy i Palmas, w Sta Catharinie - wyżyna stepowa Campos 
Novos i Curitibanos, a w większej jeszcze mierze północna, wy
żynna część Rio Grande do Sul, oraz stepy riograndeńskie, które 
mają klimat suchszy z powodu niższego położenia nieco ciep-
lejszy. . 

11W ogólnem ujęciu przeciętna temperatura całego roku na 
wyżynie wynosi + 16° c (latem - + 20° c, zimą - + 12° C). 
Maximum dochodzi w styczniu i lutym do + 32° C (w cieniu), 
a minimum (czerwiec - lipiec) do -6° C, z czasem nawet 
do - 8° C. 

11Jakkolwiek góry nadmorskie (Serra de Mar) tworzą zapo
rę przed wiatrami od morza, to jednak nie odczuwa się braku 
przewiewu. Wiatry wieją głównie od wschodu i południowego 
wschodu, w Paranie ciągną od morza przez obniżenie gór od 
zatoki Paranagua i Gaura tuby I w Sta Catharinie - przez dolinę 
od zatoki San Francisco i dolinę rzeki ltajahy. Są to wiatry 
przyjemne, ale w porze zimowej chłodne, zwłaszcza w Rio Gran
de do Sui tak zw. minuano lub pampeiro. Po ustaniu tego wiatru, 
który zwykle wieje trzy do czterech dni, nigdy nie pojawia się 
deszcz, lecz nastaje piękna pogoda. 

„Wyżyna stanów południowych wykazuje klimatycznie cechy 
od'rębne od reszty kraju. Podczas gdy reszta Brazylii ma klimat 
tropikalny i subtropikalny, to stany południowe mają klimat na 
wyżynie łagodny, ciepło-umiarkowany. Pomimo tej zasadniczej 
odrębności; ogólne cechy klimatu Brazylii zaznaczają się i na 
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wyżynie, a mianow1c1e w wysokim stopniu wilgoci, zawartej 
w powietrzu, która zwiększa wrażliwość na upały letnie i na 
chłód zimowy; upały dają się odczuwać tylko w dzień, natomiast 
po zajściu słońca znikają; noce są chłodne. 

„Klimat wyżyny stanów południowychch jest uważany za 
najzdrowszy z całej wyżyny brazylijskiej. Pomimo że ilość dni 
słonecznych na wyżynie stanów połudn. wynosi około 240 w cią
gu roku t. j. prawie odwrotnie, aniżeli w Europie Środkowej, 
wielu skarży się na klimat z powodu nagłych zmian temperatury 
i częstego dokuczliwego chłodu w porze zimowej. O słuszności 
utyskiwań może świadczyć duża ilość chorób przewodów odde
chowych i fakt, że ludność tych stanów doznaje często przezię
bień i głos jej nie ma owej dźwięczności, świadczącej o zdro
wych strunach głosowych. Cecha ta występuje nietylko u star
szych, ale także i u dzieci. Z tego - zdaje się - powodu, 
mało spotyka się wśród ludności brazylijskiej dobrych głosów 
do śpiewu, nietylko w dtiedzinie artystycznej, ale ·nawet 
w zwykłym zakresie. Wysokie wzniesienie nad poziom morza 
również nie sprzyja wielu ludziom, zwłaszcza cierpiącym na 
przypadłości sercowe. 

Lasy w strefie nadmorskiej i w północnej części Parany 
są nieco inne aniżeli na południu tego stanu, oraz w Sta Cat
harinie i przyległej do niej części stanu Rio Grande do Sui. 
Pierwszą stref ę1 bliższą równika, cechuje wielka obfitość palm, 
figowców, perob, drzew mlecznych; drugą zaś, położoną dalej 
od równika (więcej na południe), cechują: imbuja, herwa-matte 
i pinjor czyli araukaria. Ponadto, obie strefy posiadają mnóstwo 
drzew, krzów i wogóle roślin, wspólnych. Jedynem drzewem 
szpilkowem, pokrywającem jednak wielkie połacie kraju o kli
macie umiarkowanym, jest pinjor (Arancańa brasiliensis). 

Fauna Parany, Sta Cathariny i leśnej części stanu Rio 
Grande do Sui przedstawia się tak, jak opisuję ją w rozdziale, 
dotyczącym opisu polskich terenów kolonizacyjnych w Paranie 
(patrz str. 311 i dalsze). Jedynie fauna stepów riograndeńskich 
jest nieco inna. Znajdujemy tam resztki strusi amerykańskich 
(Rhea americana), wilka-guara i szereg innych drobniejszych stwo
rzeń. Naogół fauna tych stepów jest uboga zarówno w gatunki, 
jak i liczebność. W ryby obfitują tylko niektóre rzeki, a w szcze
gólności rzeka lvahy w Paranie. Istnieje wiele dużych rzek 
o bardzo nikłym rybostanie, co ma swoją przyczynę w tern, że 
składniki mineralne ich wód nie sprzyjają wegetacji ryb. Zarówno 
lasy jak i stepy obfitują w węże. 

Na 3.537.167 mieszkańców, które południowa Brazylia liczy, 
do narodowości brazylijskiej przyznało się podczas spisu w r. 1920-
2.147.168, czyli 60,7°/0 ogółu zaludnienia. Reszta, to znaczy 1.389.999 
osób, przypada na różne narodowości europejskie (w tern uła
mek procentu przypada na ludność pochodzenia azjatyckiego). 
Największy procent Brazylian (63°/0) znajdujemy w Paranie, nai
mniejszy (54°/o) - w Sta Catharinie, Rio Grande do Sui posiada 
ich 61,9°/0 • 
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Powierzchnia i zaludnienie południowej Brazylji. 

S ta n Powierz-
Ludność1) Ilość głów 

chnia w km' na km' 

Parana 199 897 685.711 3.4 

S-ta Catharina 94.998 668.743 7,0 

Rio Grande do Sul 285.289 2.182.713 7.6 

Ogółem 580.184 3.537.167 6,09 

Ludność pochodzenia miejscowego (Luzo-Brazyljanie) jest 
pod względem rasowym niejednolita. Składa się na nią znaczny 
procent mieszańców 2), jako to: Mulatów 3) i Metysów 4), a także 
i Murzynów )). Ludność cudzoziemską pochodzenia europejskiego 
stanowi, oczywiście, tylko rasa biała. Najznaczniejsze mniejszości 
narodowe są rozlokowane, jak następuje: 400 tysięcy (180/o) Niem
ców w Rio Grande do Sui; 200 tysięcy (300/o) Niemców w stanie 
Sta Catharina; 165 tysięcy (24,50/o) obywateli polskiego pochodze
nia w Paranie. 

Znakomita większość (około 700/o) mieszkańców zajmuje się 
rolnictwem i hodowlą, reszta zaś, wśród której na pierwszym 
planie znajdują się Brazyljanie, Niemcy i Syryjczycy 6) , zajmuje 
się handlem i drobnym przemysłem. Służbę państwową spra
wują, z małemi wyjątkami, Luzo - Brazyljanie. Zamożność jest 
rozłożona w południowej Brazylji znacznie równomierniej, aniżeli 
np. w St. Zjednoczonych Am. Północnej, gdzie istnieją kolosalne 
fortuny obok wielkiej nędzy. Na południu Brazylii niema dużej 
ilości bogaczów, natomiast znaleźć tam rażącą nędzę jest zna
cznie trudniej, aniżeli w krajach innych. Brazyljanie szczycą 
się znanem powszechnie powiedzeniem: w Brazylji jeszcze nikt 
nigdy nie umarł z głodu. W powiedzeniu tem kryje się dużo 
prawdy. 

1
) Według spisu ludności z r. 1920. 

1
) Procent ten określa się powszechnie, aczkolwiek ścisłe dane nie istnieją. na 30. 

1) Potomkowie Europejczyków i Murzynek, względnie dzieci z rodziców, 
posiadających w swych żyłach krew białą i murzy6ską. 

4
) Potomkowie Europejczyków i Indjanek. względnie dzieci z rodziców. po

siadających w swych tyłach krew białą i indyjską. 

1
) Potomkowie niewolników, sprowadzonych poniewoli z Afryki. 

6
) Imigranci arabscy z Azji Mniejszej są znani w Brazylii pod wspólnem 

mianem Syryjczyków (Syrios). Mieszka ich w stanach południowych kilka tysięcy 
rodzi.n. 
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b) TerytorJum MiHlonea (Ar8'entyna). 

Missiones w którem mieszka około 10 tysięcy osób pocho
dzenia polskiego, stanowi stosu~kowo wąsk.i pasek. ziemi, wci
śnięty między Paragwaj i BrazylJę. Przed meszcz~.śhwą dla P~
ragwaju wojną, prowadzoną z argentyńsko-brazyl.i1sko-urugw~J
skiem trójprzymierzem, duża część tego terytorium st~nowił~ 
posiadłość Paragwaju. Ówczesn~ .Prezydent~dyktator teJ małeJ 
republiki, Lopes Młodszy, doce~uaJąc ~~t, ~e bez do.stępu ~o 
morza państwo nie jest w stame rozwiJać się nonnalme, chciał 
opanować część brazylijskiego stanu Rio Grande do Sui, or~z 
część rep. Urugwaj i w ten sposób dostęp ów dla swego kraJ.u 
zdobyć. Wojna wybuchła w roku 186~ 1). Począ~kowo szczęście 
sprzyjało Paragwajowi. Czte~dziestotysięczna annJa LoJ?esa prze
niosła natychmiast plac boJu na tereny obce. W pierwszych 
latach okupowała dużą część brazylijskiego stanu Matto .Grosso, 
oraz argentyńskiej prowincji Corrientes i przeprawiwszy się przez 
rzekę Urugwaj, parła ku Atlantykowi. Dopiero w. cztery lata 
po rozpoczęciu wojny, szala poczęła przechyl!lc się na stronę 
aljantów. Najpierw pobili oni armj_e, zn~jdu,1ące sie ~a rzeką 
Urugwajem, poczem, stopniowo zaczęli wypiera~ Para.gw!!Jczykc?w 
ku ich rodzinnym stronom. W ślad za cofa1ącem1 się w kie
runku stolicy wojskami, uciekała wszystka ludność. Mały Para
gwaj uległ po sześcioletnich bohaterskich wysiłkach, które przy
niosły mu stratę prawie całej dorosłej ludn~ści. męskiej. . . 

Przegrana wojna przyniosła ParagwaJowi, oprócz wielkich 
strat w ludziach zrujnowania przemysłu i finansów, także i straty 
terenowe. Sprzymierzeni wyrównali swoje granice W: ten spo· 
sób, że Brazylia zagarnęła ziemie, leżące międ~y rzeką Rio Blanco, 
a dzisiejszą rzeką graniczną Rio Apa, ora~ międ~y górną Paraną, 
a pasami gór Cordillera de Amambahy i Cordillera de Mbara
cayu· Argentyna poprawiła granice, zabierając ziemie, leżące 
międ~y rzeką Rio Bermeio i dzisiejszą rzeką graniczną Rio Pil
comayo oraz te, które znajdowały się na lewym brzegu Parany 2). 

Północną granicę terytorium Missi?nes sta~o~i rze~a Iguassu; 
północno-wschodnią - rzeka UrugwaJ, o~dziela1ąca Je .od bra
zylijskiego stanu Rio Grande do Sui; gramcę z ParagwaJem sta
nowi wielka rzeka Parana; od reszty Argentyny oddzielają tery
torium strumienie, biegnące na południe od Posadas, Apostoles 
i San Javier. · 

Pod względem fizycznym, Missiones stanowi część ~kładową 
mesety brazylijskiej, rozc!ągaj,cej . się !Dięązy. ~zekami. Para1;1ą, 
U:rugwajem i Iguassu. Na1wyn~ośle1~zą 1 naJmnteJ dotkm~tą dzia
łalnością erozyjną wód częścią teJ mesety są góry Sierra de 
Missiones, zajmujące całe wnętrze terytorjum. Góry te pokry
wają lasy, wśród których spotyka się często piniory czyli !ll'au: 
karje (Araucaria brasiliensis), a drzewa właściwe południowe) 
Brazylii, 

1) Trwała do r, 1870. 

') To znaczy te, które stanowią dzisiaj ter. Missiones. 

333 -



Całe terytorium dzieli się na dwie strefy: Missiones Górne 
i Missiones Dolne. Pierwszą z nich, leżącą na północy, pokry
wają lasy. W tej części terytorium znajduje się wiele natural
nych herwali 1), które z trudem i wielkim kosztem, ale z wielkim 
pożytkiem, zakłada się na południu sposobem sztucznym. Druga 
strefa, południowa, jest pokryta stepami, na których lasy stano
wią niewielkie wyspy wzdłuż rzek i strumieni. 

Z rzek należy wymienić: Paranę'}, Urugwai2) i Iguassu3
). 

Parana posiada swe źródła w odległym brazylijskim stanie 
·Minas Geraes, gdzie początkowo nosi nazwę Rio Paranahiba, 
przybierając właściwą dopiero od miejscowości Santa Anna do 
Paranahiba. W swoim długim biegu, liczącym ca 4 500 km, prze-, 
cina ziemie Brazylji, Paragwaju i Argentyny, stanowiąc naturalną 
granicę Brazylji z Paragwajem i Argentyny z Paragwajem. W gór
nym swoim biegu, aż do miejscowości Y abeberi, płynie Parana 
między wysokiemi brzegami, zaś od miejscowości Candelaria 
w Missiones zaczyna gdzieniegdzie formować ławice. Głębokość 
jej sięga w wielu punktach 40 do 60 stóp. 

Urugwaj posiada źródła w górach Serra Geral (Brazylja), 
które oddzielają stan Santa Catharinę od Rio Grande do Sui. 
.W całym górnym biegu jest on spławny przy średnim stanie 
.wody tylko od Monte Caseros do Barra Concepcion w pobliżu 
Apostoles, a przy wysokim aż do San Javier. 

Mała tylko część rzeki Iguassu dotyka terenów, należących 
do Missiones. Bierze ona początek w okolicach miasta Kury
tyby, w brazylijskim stanie Parana. Iguassu z racji wielu kata
rakt i skał jest spławne tylko na małych, ograniczonych prze
strzeniach. Posiada natomiast inną zaletę, która kiedyś da Ar
gen~ynie olbrzymie korzyści. Zaletą tą są wielkie wodospady 
Cataratas del Jguassu, leżące w pobliżu granicy paragwajskiej. 
W ody spadają tam z wysokości 60 metrów, tworząc wodospad 
wyższy od Niagary. Ten prawdziwy cud natury stanowi nie
wyczerpane źródło energii elektrycznej. Energja ta nie jest do
tychczas eksploatowana. 

Klimat Missiones należy zaliczyć do klimatów subtropikal
nych. Ciepłota przeciętna roczna wynosi + 20° C; opady atmo
sferyczne wahają się między 1 700 mm (na północy) i 1500 mm 
(na południu). W porównaniu z wyżem południowo-brazylijskim 
jest to klimat cieplejszy i wilgotniejszy. Polacy w klimacie tym 
czują się dobrze. Trzecie pokolenie polskie, dorastające tam 
obecnie, nie wykazuje rażących cech charłactwa, czy też zwy
t'odnienia. Należy jednak przyznać, że podobnie jak potomko-

1) Herwal - miejsce, gdzie rośnie dużo d.rzew berwowych (Ilex paragu
ayensis). Z liści tego drzewa przyrządza się rodzaj herbaty. znanej w Argentynie 
pod nazwą yerba, zaś w Brazylii - herva mate. 

2) Dopływy: Marambas. Auguray, Piray Guazu, Piray Mini, Paranay Guazu 
i Paranay Mini. 

ł) Dopływy: Pepiry, Yabati Mini, Yabati Guazu, Acaragua, Yossa i Chimiroy. 

') Dopływ: San Antonio. 
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wie Hiszpanów, również i potomkowie Polaków, zrodzeni na 
lądzie południowo - amerykańskim, przedstawiają sobą typ fizy
czny mniej tęgi, od swych rodaków z Europy. 

Zdrowotność terenów, z wyjątkiem głębokich dolin rzek 
Parany i Urugwaju, gdzie w wielu miejscach jest pospolita ma
laria, przedstawia się w sposób zadawalający. 

Zarówno flora, jak i fauna terytorium nie posiada cech swo
istych, które wyróżniałyby je specjalnie. Północna część, lesista, 
stanowi przedłużenie pod tym względem zachodniej Parany, po
łudniowa zaś, stepowa, - Argentyny. Wyliczenia i opisy, doty
czące Parany, są tak bliskie pierwszej części terytorium, że 
można rozcią~nąć je również na nie. N a stepach, pociętych 
wstęgami lasów galeriowych, fauna jest znacznie uboższa. Wy
stępuje tam dotychczas w stanie dzikim rea, czyli struś amery
kański (Rhea americana). Stepy porastają bujne trawy, wysy
chające pod koniec lata. W tej porze roku zdarzają się często 
pożary, które obejmują niekiedy wielkie obszary. 

W początkach wieku XIX Missiones liczyło 13 tysięcy miesz
kańców, w znakomitej większości Indjan-Guaranisów, ucywilizo
wanych przez jezuitów. Ludność ta brała wybitny udział w wal
kach o niepodległość kolonij hiszpańskich. Gdy w roku 1811 
generał Belgrano został wysłany przeciw wojskom Junty Para
gwaiskiej, aby siłą zmusić dawną prowincję Paragwaj do połą
czenia się z Juntą Argentyńskq i utworzenia jednej republiki, 
wtedy częściowo pomagali oni wojskom argentyńskim, częściowo 
zaś wojskom dzisiejszego Paragwaju. Do generała Belgrano przy
łączył się jeden z ich dowódców, nazwiskiem Yapeyu, wraz 
z czterystu wojownikami. Inny znowu Guarani, nazwiskiem 
Andreas Tacuari, brał żywy udział na czele swych rodaków 
w walkach, jakie wywiązały się z racji ogłoszenia niepodległości 
Urugwaju przez generała Artigasa. W związku z udziałem Ta
cuari'ego w tej wojnie, portugalski generał. 'Chagas 1) przedsię
wziął wyprawę na zachodni brzeg rzeki Urugwaju, na terytorjum 
dzisiejszego Missiones. Wyprawa ta przyniosła w rezultacie 
zupełne zniszczenie kultury, zaszczepionej przez jezuitów, spa
lenie murowanych grodów, kościołów i wszystkich niemal do
mostw. Część nieszczęsnych Guaranisów wojsko portugalskie 
wycięło, reszta rozproszyła się po sąsiedniej prowincji Corrientes, 
po Paragwaju i dalszych stronach Brazylii. Z trzynastotysięcznej 
ludności pozostało zaledwie trzysta osób, które żyły, a raczej 
nędznie wegetowały, w okolicach dzisiejszej polskiej kolonii Cor
pus, w pobliżu miasteczka San Javier i nad brzegami jeziora 
Ibera. Przez kilkadziesiat lat jedynem liczniejszem osiedlem na 
calem terytorium była Candelańa, gdzie paragwajski dyktator, 
Francia założył garnizon wojskowy i z którego uczynił punkt 
do tranzakcyj handlowych z Brazylją. 

Aż do czasu przyjścia pierwszych kolonistów, co nastąpiło 
dopiero pod koniec ubiegłego wieku, na miejscu kwitnących 

1) Brazylja należała jeszcze wówczas do Portugalji. 
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ongiś osiedli porastały lasy i chwasty. W roku 1856 liczyło 
Missiones zaledwie 700 mieszkańców, a w ostatnim dziesiątku 
ubiegłego stulecia około 10 tysięcy 1). Stosunki zaczęły ulegać 
zmianie dopiero od czasu rozpoczęcia kolonizacji rządowej, a po
stęp i szybki wzrost zaludnienia zaznaczył się od chwili uru
chomienia kolei, przecinającej dzisiaj całe dolne Missiones, od 
Santo Thome, na brazylijskiej granicy, do Posadas - na para
gwajskiej. Dawniejsze połączenia z Buenos Aires, rzeczne lub 
kołowę, trwające od 6 do 16 dni, uniemożliwiały eksploatację 
kraju i jego postęp. 

Niektóre dane statystyczne, dotyczące ter. Missiones. 

% Ilość Powierz-
Ilość w stosun-

głów 
Narodowość ku do chnia Uwag i 

głów ogółu za- na 
kmt 

lu dnienia km' 

Argentyńczycy 30.000 37,5 w tern lndjanie 
dzicy 
--

Brazyljanie i Paragwaj- 38.000 47,5 2) 

W tern znaczny 
odsetek lndjan-

czycy Guaran is ów 
- - - --, ____ 

Obywatele polscy 10.000 12,5 
i polskiego pochodzenia 

I n n e 2.000 2.5 Głównie Niemcy 
i Włosi 

Ogółem 80.000 - 2.6 29.800 
# . 

Na ludność Missiones składają się: Kreole (Criollos) czyli 
Argentyńczycy pochodzenia hiszpańskiego i hiszpańsko-indyj
skiego, Indjanie dzicy, Indianie cywilizowani {Guaranisi), Brazyl
janie, Paragwajczycy, Włosi, Niemcy i Polacy. , 

Znaczna większość Kreolów z Missiones posiada w swych 
żyłach krew indyjską. Są to ludzie niezbyt lubiący pracę na 
roli i chętnie porzucający ją w celu przeniesienia się do mia
steczka. Konkurencji z kolonistami cudzoziemskimi nie wytrzy
mują. Najchętniej trudnią się handlem, zwłaszcza drobnym 
i średnim, oraz hodowlą bydła i koni. Oni zapełniają też wszyst
kie urzędy państwowe i znakomitą większość municypalnych. 

Większych kolonij niemieckich czy też włoskich, w Missio
nes niema. Niemcy i Włosi skupiają się ~łównie w Posadas, sto-

1) Niemal wyłącznie Indjan-Guaranisów. 

ł) Według: Acevedo Diaz. La republica Argentina, Buenos Aires. Libreria, 
El Ateneo, 1929. 
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POLSKICH TERENÓW KOLONJALNYCH 

I. Szkic rozmieszczenia interesujących nas terenów kolonjalnych 
w Ameryce Południowej. 

Tereny Syndykatu i „Kolonji polskiej". 
Stan Espirito Santo. 
Tereny T-wa Kolonizacyjnego nad rz. Piquiry w Paranie. 
Mapka koncesji p. Warchałowskiego .. 
Tereny kolonij polskich na terytorjum „Missiones". 
Plan parcelacji terenów ośrodka kolonji polskiej Aguia 

Branca (Orzeł Biały). 

II. Szkic rozmieszczenia interesujących · nas terenów kolonjal
nych w Afryce. 

Angola. 
Kamerun. 

Wiadomości Slutby Geograficznej 4 - 1930. 



# 
o 
• • 

AMERYKA 
POLUDNIOWA 

POOZIM.KA 1,sooooooo 

I. Szkic rozmieszczenia interesujących nas terenów kolonjalnych w Ameryce Południowej. 

1. Tereny Syndykatu i „Kolonji polskiej". 2. Tereny w Espirito Santo. 3. Tereny 
w Paranie nad rz. Piquiry. Zakreskowane: Parana. 4. Tereny koncesji Warchałowskiego. 

i 
/ 

/ 
/ 

i 
; 

(, \. \ ·, ____ \ 
. I <c, 

1 / ~ { -----------' . o . 
() ,. 
~ 

./Ą 
1' 
• ~1~0 

od 6reettwich 

C...• 

o 

40• 39• 

STAN 
ESPIRITO SANTO 
PODllAtKA 1 :3 000 OOO 

LEGENDA 
- ·- · 6ran,ce stanv = Orog, 
~ Tereny Tow. Kolon/Z 

40° 

(Na I szkicu rozmieszczenia terenów kolonjalnych oznac:i:ono I. 2). 

2 



~ ~ 
i' 
I 

i' 
J 

t i ! 
l i 

a I z " 4 "' ., 
N 
:,;-
;:;· 
c .. o 
N 

9 ;;· "O ., o 
N a. 
n ~ 
N . 
(O ;; 
:, .. ;;· .. N (O 

:, "' o 
o 

:,;- 8 ~ 
o 
N 
Cl 

"' n 
N o 
Cl 
o 
:--

~ 

iii 
~ 
~ 
-:-. 
~ 
Qi 

~ 
()" 
:::, 
i:;· 
Qi 

~ 
~-
Ili 

'-Q 
o 
:::, 
~ 
Q. 

~ 

~ 
-Q 
i:: 

~ 
~ 

~ 
~ :::, 
~· 

południowego odcinka 

konceaji p.Wił:rcliałowskiego 
o rat. 

koncesji l>olsko Amerykańslciego 
Syndykatu KolonizD0jn.ego 
Ctań1c;a konc. p w,..,chato-51.t;e-90 

Por" Am 5ynd ~olon;zacyjnc90 
o 0$.l~dla -'"' " zedos: oraz fud,; bia•yc.h 

Wi,lr.sze sl.u p,•ka ,,,djan 

, 0 Sknla • O 

(Na I szkicu rozmienczenia ter. kol. oznaczono I. 4). 



:1zer. od Greenwich, 55° 54° 

LEG EN DA 
D PŁASKOWYŻ A H A 

O OSIEDLA 

==-=-a= KOLEJE 

o 2:S 50 75 

k.ilometrow 

56° 55° 54° 

Tereny kolonij polskich na terytorjum „M!ssiones" (Argentyna). 

AFRYKA 
•\ .. :, . "'"." ., 

Il. Szkic rozmieszczenia interesujących nas terenów kolonjalnych w Afryce. · 



ANGOLA 

' 

( 

o 

DA MARA 

Podziałka 1 : 18 OOO OOO 

(~ a II azkicu TOzmieszczenia łeT, kolon. zakTeskowano c.zerwono). I ~ M's?>o -
~ \ O 



Plan parcelacji terenów ośrodka kolonji polskiej Aguia Branca (Orzeł Biały). 
Skala 1 : 10 OOO. 



licy terytorjum, i w kilku nieco większych miasteczkach. Trudnią 
się ·głównie handlem, drobnym przemysłem i rzemiosłami. 

Mała liczba innych cudzoziemców, głównie Francuzów i Angli
ków, pracuje niemal wyłącznie w zarządach olbrzymich planta
cyj herwowych, należących w większości do akcjonariuszów za
granicznych. 

Z licznych plemion indyjskich, zaludniających ongiś lasy 
i stepf Missiones, pozostały zaledwie resztki. W okolicach pol
skiej kolonii Corpus, oraz w miejscowości Campo Grande, mie
szkały doniedawna szczepy Guayanas. Byli to ludzie o miedzia
nej cerze i niewielkim wzroście, nie przekraczającym 160 centy
metrów. Bardzo charakterystyczny w tem plemieniu był fakt, 
że kobiety przewyższały naogół wzrostem mężczyzn. W stosun
kach z białymi odznaczali się gościnnością. 

Na północy terytorium, żyją jeszcze w stanie wolnym lndja
nie-Guajacy {Guayaquis}, dotychczas prawie nie badani, gdyż 
przed ludimi cywilizowanymi uciekają na podobieństwo dzikich 
zwierząt. Pobliscy mieszkańcy opowiadają, a za nimi powtó
rzyli to niektórzy badacze tamtych stron, że Indjanie ci potrafią 
biegać po drzewach, jak małpy. Oczywiście, nie jest to prawda. 

Na brzegach Urugwaju znajdujemy jeszcze dotychczas napół
cywilizowane plemię, stanowiące mieszaninę wielu narodów indyj
skich, nie egzystujących już w czystym typie. Są to zapewne 
pozostałości tych szczepów, które zaludniały niegdyś wszystkie 
ziemie wpobliżu Urugwaju, aż do oceanu Atlantyckiego. 

Oprócz tych nielicznych resztek, wiodących mniej lub wię
cej wolny żywot, mieszka jeszcze w calem Missiones wielu wspo
minanych już wyżej Indian cywilizowanych z plemienia Guarani. 
Przypominają oni Indian tylko rysami twarzy i · śniadą cerą, gdyż 
już od setek lat przyjęli religię chrześcijańską i wszystkie chrze
ścijańskie obyczaje; obecnie stanowią całą niemal uboższą war
stwę ludności Missiones. W skutek sąsiadowania z białym, ulegli 
w dużej mierze zmieszaniu z nimi i dzisiaj spotkać typ czysty 
jest już stosunkowo trudno. Mieszanie odbywa się tem szybciej 
i tern łatwiej, że kobiety guarańskie są zwykle bardzo przystojne, 
a zawsze pracowite i mało wymagające. Guaranisi zachowali do
tychczas swój język i to zarówno wśród rodzin czystej krwi, jak 
i mieszanej. Mówic1 nim powszechnie w całem Missiones, północnej 
części prowincji Corrientes, a przedewszystkiem w Paragwaju. 

Statystyka argentyńska wykazuje, że do roku 1903 przy
było do Missiones około 600 rodzin austryjackich i rosyjskich, 
które, gdy wezmiemy pod uwagę, że niema tam wcale Rosjan, 
ani tern bardziej „Austryjaków", można śmiało uzóać za polskie 
i rusińskie ze Wschodniej Małopolski. Od tamtego czasu liczba 
ta wzrosła kilkakrotnie i dzisiaj, według prywatnych obliczeń, 
na terytorjum Missiones mieszka około 10 tysięcy osób, pocho
dzących z Polski. Są to prawie wyłącznie rolnicy. Zajmują oni 
kilkanaście kolonij, z których do znaczniejszych należy zaliczyć: 
Apostoles, Azara, Corpus, Bompland, Cerro Coro. O~rodki 
wielu z tych kolonij wyrosły już na miasteczka, w których wła-
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dzę sprawują dzisiaj Polacy bądź w zupełności (Azara), bądź też 
częściowo (Apostoles, Corpus). Szkolnictwo polskie jest rozwi
nięte słabo. Istnieje tam osiem szkół powszechnych, przyczem 
niektóre z nich nie posiadają charakteru stałego. Przyczyna sła
bego ruchu oświatowego tkwi w przeciwdziałanju władz argen
tyńskich, które energicznie go zwalczają. Dobrobyt wśród koloni
stów polskich w Missiones jest wyższy od dobrobytu kolonistów 
polskich z Brazylji. Wpływa na to większy ogólny dobrobyt 
w Argentynie, aniżeli w Brazylji, i następnie, dobrodziejstwo 
gleby i położenia kolonij, które umożliwiają sztuczne plantowa
nie herwy. Wśród Polaków w Missiones możemy spotkać zna
czną ilość ludzi średniozamożnych, a nawet bogatych. Kolonię 
tamtejszą cechuje jednak wielki brak inteligencji. Niema tam 
lekarzy, adwokatów, urzędników, czy też kupców w większym 
stylu. Grupka ludzi, krzątająca s~ę koło zachowania polskości, 
składa się w głównej mierze z drobnych sklepikarzy, zamożniej
szych kolonistów i rzemieślników. 

Stosunki komunikacyjne w części Missiones, zamieszkanej 
przez Polaków, są zadawalające. Wprawdzie niema tam dróg 
bitych, lecz drogi takzwane „polskie" są, ze względu na właści
wości tamtejszej gleby i klimatu, zupełnie wystarczające (również 
dla samochodów). Całe terytorium jest przecięte wpoprzek linią 
kolejową, biegnącą z Buenos Aires, przez Posadas, do Para~waju. 
Ponadto, istnieje komunikacja rzeczna na rzece Paranie i na 
części Urugwaju. 

4. Polacy w Ameryce Południowej. 
Wychodźtwo polskie w Ameryce Południowej skupiło się 

właściwie tylko w dwóch krajach: w Brazylji i Argentynie. 
Na 436 tysięcy naszych rodaków, żyjących w tej części 

świata, 425 tysięcy przypada na wspomniane wyżej dwa kraje, 
a tylko 11 tysięcy na pozostałe. To uprzywilejowanie tłómaczy 
się dogodniejszem dla Polaków położeniem krajów, leżących nad 
Atlantykiem, oraz ich znacznie więcej rozwiniętem gospodar
stwem, stanowiącem dla emigracji europejskiej dużą siłę atrak
cyjną. Emigrację do innych krajów południowo - amerykańskich 
stanowią tylko odpryski głównego nurtu wychodźczego, płyną
cego nieodmiennie, od pół wieku, do Brazylji i Argentyny. 

Z krajów pacyficznych pierw.sze wystąpiło na widownię 
emigracji polskiej, Peru. Posiada ono szanse odegrania powa
żnej dla nas roli, niemniej jednak obecnie jest w możności przy
jąć tylko drobny ułamek naszego wychodźtwa zamorskiego. 

Najstarsze wychodźtwo do Ameryki Południowej datuje się 
z lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Oprócz nieznacznej 
ilości b. powstańców 1), przybywali tam podówczas Polacy z b. za-

1) W pewnej rodzinie brazylijskiej istnieje pamiątka w postaci drukowanel(o 
zaproszenia na raut, urządzany przez sfery inteligencji w Rio de Janeiro, w r. 1865, 
z którego dochód przeznaczano na rzecz pomocy emigrantom politycznym z Polski. 
Wiadomość o tem podał mi łaskawie p. dr. Tadeusz Grabowski, minister R. P. 
w Rio de Janeiro. 
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boru pruskiego, pociągnięci panującą w tym czasie gorączką 
emigracyjną w Niemczech. Największa fala wychodźcza napły
nęła bezpośrednio po obaleniu cesarstwa w Brazylii 1). Fala ta 
przyniosła Polaków ze wszystkich zaborów. 

Obywatele polskiego pochodzenia w Ameryce Poludniowej.2) 

K R A J I .Dość głów I Charakter wychodttwa 

Brazylja 275.000 w większości osadniczy 

Argentyna ISO.OOO .. robotniczy 
-

Urugwaj IO.OOO .. .. 

Chile 500 fi .. 

Peru 400 osadniczy 

Paragwaj 100 
" 

Boli w ja 10 robotniczy 

Ekwador 10 .. 

Kolumbia 150 .. 

Wenezuela 20 " 
' 

Gujany o 

Ogółem 436.190 

Emigracja do Argentyny jest późniejsza i datuje się od 
pierwszych lat bieżącego wieku. Przed wojną na pierwszem 
miejscu pod względem imigracji polskiej stała Brazylia; po woj
nie wysunęła się na czoło Argentyna, dystansując znacznie Bra
zylię i szereg innych krajów wychodźtwa zamorskiego. 

1) Cesarstwo zostało obalone w r. 1889. 
2) Cyfry te oparłem częściowo na kalkulacjach polskich placówek dyplo

matycznych i konsularnych, częściowo zaś na opinji osób, przebywających w Ame
ryce przez szerel( lat. Posiłkowałem się również literaturą polską. a w szczegól
ności pracami: Głuchowskiego, Lypa i Włodka. jak również południowo·amerykaó
skiemi. 
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Emigracja z Polski niepodległej do niektórych krajów Ameryki. 

Kr a i 1918 11919 1920 1 1921 1 1922 1 1923 , 1924 , 1925 1 1926 , 1927 1928 11; 

-
Argentyna 2.407 5.047 9.938 6.637 8.820 14.435 20.189 22.007 21.116 

- - ---------------- - -
Brazylja 37 526 653 776 717 2.513 t .819 2.490 3.376 4.402 8,732 

--·--- --------,--------------
Stanz 3.026 4.527148.095 90.101 27.723 131.627 . 4.290 9.089 , 8.615 9.397 8.507 9.309 

jedn. - ----
3.717 1 4.794 12,883 

---
Kanada I 4.306 7.571 4.268 115.972 22.031 27.086 121.103 

W chwili obecnej nic nie zwiastuje, aby kierunki polskiej 

emigracji miały ulec znaczniejszym odchyleniom. Fala wychodźcza, 

zahamowana nieco w połowie roku 1930 przez nasilenie kryzysu 

itospodarczego i rewolucje polityczne w głównych centrach imi

gracyjnych, zaczyna wzbierać ponownie i w krótkim czasie na

leży spodziewać się natężenia podobnego, jakie miało miejsce 

w roku 1929. 
Wychodźtwo polskie w Brazylji nosi charakter osadniczy. 

Znakomita większość naszych rodaków zajmuje się tam, podo

bnie jak w Polsce, rolnictwem. W przeciwieństwie do tego, 

wychodźtwo w Argentynie jest typowo robotnicze. Tylko drobna 

jego część osiadła na roli (w ter. Missiones), reszta zaś pracuje 

bądź w wielkich gospodarstwach rolnych, jako parobcy, bądź 

w fabrykach, w wielkich miastach (Buenos Aires, Rosario, Cor

doba etc.). Polacy w Brazylii, a w szczególności w stanie Pa

rana, potrafili wytworzyć niemal pełne społeczeństwo, w którem 

nie brak żadnych warstw. Posiadają oni sferę inteligencji, ku

piecką i rolniczą. Jako miara rozwoju życia polskiego na po

łudniu Brazylii, mogą posłużyć cyfry, z których wynika, że po

siadamy tam 191 szkół i przeszło 200-cie towarzystw oświato

wych, społecznych i innych. Robotniczy, rozproszony charakter 

emigracji polskiej w Argentynie nie sprzyjał wytworzeniu sto

sunków równie dla nas pomyślnych. Posiadamy tam wyłącznie 

niemal proletariat miejski i wiejski, oraz nieco elementu rolni

czego. Daje się, natomiast, odczuwać brak inteligencji, sfery ku

pieckiej i sfery ludzi zamożnych. 

Wychodźtwo polskie, poza Brazylją i Argentyną, żyje w roz

proszeniu. Z wyjątkiem Peru, gdzie powstały dwie osady rolne 1) 

i Paragwaju, gdzie na kolonii Carmen del Parana osiedliło się 

kilkadziesiąt rodzin, wszędzie indziej nie istnieje osadnictwo 

rolne, a tylko robotnicze. Na jedenaście tysięcy osób polskiego 

pochodzenia, zamieszkujących resztę Ameryki Południowej, mo

żnaby znaleść najwyżej kilkadziesiąt rodzin z inteligencji, a w tem 

kilka zamożnych. 

1) Sepa nad rz. Urubamb~ i Cumaria nad rz. Ucayali. 
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DZICY STRZELCY Z ANGOLI. 

A n g o I a (Afryka) 
Teren osadniczy najbliższej przyszłości. 

a) Ry• geograficzny. 

Angola leży na zachodniem wybrzeżu Afryki między 4° 
i 18° południowej szerokości geograficznej. Terytorium jej obej
muje 1.260.000 km kwadratowych, granicząc na północy z Kon
giem belgijskiem, na wschodzie z temże Kongiem i angielską 
Rodezją, na południu z byłą kolonią niemiecką Suedwestalrika, 
którą administruje obecnie z ramienia Ligi Narodów Unia Połu
dniowo Afrykańska, na zachodzie - z oceanem Atlantyckim. 

Kraj tak obszerny musi siłą rzeczy przedstawiać sobą ró
żnorodny wygląd fizyczny. Ogólnie biorąc, w Angoli należy 
rozróżniać następujące strefy. 

1) Pomorze. 
2) Strefa nizinna wnętrza, obejmująca Cabinda'ę, Congo, 

Quaura Norte i Quanea Sui. 
3) Strefa wyżyn, na którą składają się trzy płaskowyże: Ma

lange, Benguela i Yluila o· przeciętnem wyniesieniu ponad 1000 m. 
4) Strefa wysokości średnich, obejmująca Lunda'ę, Moxico, 

Baiko Cubango i Cunene. 
Wybrzeża Angoli posiadają długość 1.600 km. 
Obfitują one w wielką ilość miejsc przydatnych do założe

nia doskonałych przystani. Do najznaczniejszych portów należą 
obecnie: Loanda, Porto Amboim, Lobito i Mossamedes. Do mniej
szych; Porto Alexandre i Baia des Tigres. 

Do najgłówniejszych rzek prowincji należą: 
Chiluango, która służy jako droga wodna do obwodu Ca

binda i granicy; Zaire, spławna dla dużych okrętów na prze
strzeni 180 km od ujścia; Loge, Dande, Bengo; Quanza, spławna 
dla mniejszych okrętów aż do miejscowości Bom Jezus; Lucala, 
wielki dopływ Quanzy; N'Guza; Catumbela, Cuvo; Bero i olbrzy
mia Cunene, będąca naturalną granicą prowincji od południa. 
Rzeki te wpadają do oceanu. Do rzek dużych, ale przecinają
cych Angolę tylko na pewnych odcinkach, należą: Cuango, Cas
sai, Zambezi, Cuango i Cubango. 

Na pomorzu i w strefie nizin klimat jest nader gorący i nie
zdrowy. Należy przyteni zaznaczyć, że dotyczy to nietylko Euro
pejczyków. ale równie i autochtonów. Śpiączka i malarja dzie
siątkują mieszkańców. Ani własne środki obrony, ani misje spe
cjalne, urzędowe, nie mogły tej plagi nawet w małym stopniu 
dotychczas zwalczyć. 

Inaczej sprawa przedstawia się w strefie wysokości średnich, 
a w szczególności w strefie wyżyn. Temperatura średnia pod
czas pory deszczowej wynosi tam około + 23° stopni; w okresie 
zimy, zwanej tam okresem cacimbo (maj - październik), tempe
ratura obniża się w wielu miejscowościach wyższych do 8, a na
wet 7 stopni. Powietrze jest suche, czego nie można powiedzieć 
o powietrzu wybrzeża. 
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Pokrycie Angoli jest różnorodne. Spotykamy tam znaczne 
kompleksy leśne, jak również stepy, a nawet obszary pustynne. 
Strefa wyżyn, oraz częściowo strefa wysokości średnich, a więc 
część kraju mogąca najwięcej ze względu na klimat interesować 
Polaków, nosi charakter rozległych równin stepowych, gdzie te
reny leśne są rzadkie i w przeciwieństwie do tropikalnych lasów 
doliny rzeki Kongo lub Quanza'y, składają się z drzewostanu 
nizkopiennego, pozbawionego zwartego podszycia i lian. 

Fauna Angoli jest niezwykle bogata. Znajdujemy w niej 
przedstawicieli znakomitej większości zwierząt właściwych Afryce. 
Żyją tam dotychczas w dużej liczbie: lwy, leopardy, słonie, ba
woły, wilki (lobos), hyeny, sarny, gazele, strusie, antylopy, ży
rafy, goryle, szympansy, wydry, hipopotamy, nosorożce, zebry 
etc. Równie licznie reprezentowany jest świat ptaków i owadów, 
a zwłaszcza ryb, których eksport stanowi poważną pozycję 
w budżecie kraju. W strefie wyżyn zwierzyna została już w zna
cznej części wytępiona. Jednak i tam spotykamy jeszcze znaczne 
ilości antylop, królików, małp, lisów, lampartów, a nawet lwów. 
Polować można tylko za specjalnem pozwoleniem, którego uzy-
skanie jest jednak łatwe. 

Czarna ludność Anitoli wynosi według kalkulacyj urzędo
wych z 1926 roku - 2.481.956 głów. Biorąc ogólnie, są to lu
dzie zbudowani proporcjonalnie, wzrostu 1,65 do 1,70 metra, po
siadający duże zdolności do pracy na roli i w drobnym prze-
1pyśle. Mówią wielu narzeczami, z których ambundo i quimbundo 
są używane najpowszechniej. Budują chaty z gałęzi i glin}, 
kryjąc je liśćmi. Na wysokich płaskowzgórzach i tam wszędzie, 
gdzie pasterstwo może się rozwijać - zajmują się pasterstwem. 
Drugiem zajęciem, uprawianem przez nich na całej przestrzeni 
Angoli, jest rolnictwo. Prace trudniejsze, jak karczunek, polo· 
wanie, handel, transport etc. wykonują mężczyźni; inne, w ro
dzaju uprawy ziemi, gotowania i wychowania dzieci - ko-
biety. 

Osadnictwo białe w Angoli datuje się zaledwie od roku 1849. 
Według danych oficjalnych ludność białą oblicza się na 32.034 
ludzi, z czego 21.662 mężczyzn i 10.372 kobiet. Są to w znako
mitej większości Portugalczycy. Z cudioziemców pierwsze miej
sce zajmowali do niedawna Boerzy w liczbie 1.800 osób. Byli 
to ci obywatele Transwaalu i Oranji, którzy nie mogli pogodzić 
się z panowaniem Anglików i po przegranej z nimi w r. 1901 
wojnie przenieśli się do Angoli i Damaralandji. W r. 1928 wy
emigrowali do krajów Unji Płd. Afrykańskiej. Należy podkreślić, 
że do ludności białej zaliczono również dużą ilość mulatów. Po
laków mamy tam obecnie około 20 osób. 

Do nielicznych rządowych szkół powszechnych, istQ.iejących 
w Angoli, uczęszcza 1.300 dzieci białych i 2.200 czarnych 

1
). · 

') Ponadto. istnieje wiele szkół dla dzieci murzyńskich. założonych i utrzy· 
mywanych przez misjonarzy. 
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b) Goapodar.two. 

Rolnictwo znajduje się głó . k h 
kol wiek biali założyli pewną liczb:id ~ rt f c krajowców, acz
trudniają robotników czaro h Gł uzyc . arm, na których za
są: kawa, mandjoka (Maniho1c utili .ówn) ybi płrodukta~i roln':mi 
cukrowa, tytoń, kakao ryż orzechss1~a , awe na, zboze, trzema , , ziemny etc. 

Hodowla jest obok rolnict · głó . . . 
jo~ców. Stada bydła rogateg;a obj) w~ieJszem z~J.ęciem kra
św1ń - na 750 tys sztuk . icza się na 2 mtlJony sztuk, 
na 1 milion sztuk ' o ó ' owiec -:- na 500 tys. sztuk, kóz
by hodowli na sp.osói!'~:rzo;!i:ki~aJowców istnieją również pró-

Przemysł znajd · · · zaledwie kilka fabr;ke c:~r~esz<{! wtpiel~chach. Istnieje tam 
Najwięcej rozwini t · ' 0 eJu, ytomu, zapałek i mydła. 
Europejczyków 2:-i Yrd:i8y\ópwrz~m5y8s3ł3rybny, który zatrudnia 2.284 

, i . murzynów. 

. Ruch hfndlowy w ostatnich latach cemi cyframi: wyraża się następują-

Ruch handlowy 

IMPORT EKSPORT 
ROK 

Eskudy Eskudy • 

1921 112.607.888 72.254.834 

1922 125.356.448 157.512.989 

1923 204.558.752 176.152.993 

1924 242.162.799 200.590.190 

1925 253.145.508 233.638.446 

Główne produkty importu 

PRODUKT 
1 9 2 4 1 9 2 5 

kg. I wartość w 
eskudach kg. I wartość w 

eskudach 

Materje bawełniane 1.205.620 59.325.050 1.785.830 73.652.542 

Materjał kolejowy . 27.830.990 116.974.737 11.858.967 27.126.835 

Wino (litry) • 8.390.453 17.481.501 6.735.224 17.717.573 

Żelazo w sztab. i obrob. 535.115 6.134.179 1.318.667 7.449.446 

Mąka 2.338.714 7.282.620 2.54.8.865 7.374.860 
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• 

Główne produkty eksportu 

1 9 2 4 1 9 2 5 

PRODUKT I wartość w kg. eskudach 
kg. I wartość w 

eskudach 

Kawa 8.831.989 70.335.882 12.599.167 88.781.972 

Kukurydza 45.339.909 50.354.909 25.703.559 21.885.195 

Cukier . 11.235.542 25.887.386 9.632.337 13.298.038 

Olej palmowy 2.706.134 11 .230.546 4.630.510 13.270.088 

Orzechy kokosowe. 5.833.000 13.186.078 7.422.947 12.465.247 

(cera) 970.982 13.058.223 802.953 10.656.975 .. 
w łna Ba e 690.246 11.281.723 640.653 5.029.128 

Produkcja diamentów 

ROK KILATÓW WARTOŚĆ W 
ESKUDACH 

1921 92.934 101.031 

1922 98.682 31.084.975 

1923 91.493 72.965.772 

1924 116.340 36.171.034 

1925 123.282 27.527.469 

Ruch produkcji w ostatnich 15 latach 

PRODUKT 
1910 1920 1 1925 

t o n n y 

Cukier 1.718 12.528 9.622 

Bawełna . 144 197 640 

Kauczuk. 3.285 733 30 

Kakao 17 61 314 

Kawa . 6.056 3866 12.599 

Skóry. 163 I 726 759 

Olej palmowy. 483 2.241 4.630 

Suszone ryby. 3.778 5.849 4.630 

Rycynus . 

c) Komunlk.acja. 

Najlepszym i najlepiej urządzonym porte"! ;Angoli jest. Lo
bito. Zajmuje powierzchnię 429 h_a, głębokośdc Jego wfnos1 óod 
5,6 do 36 metrów, posiada dro~ę z_elazn, ~la o~ozu owar. ~ 
z tego portu rozpoczyna się na1dłuzsza hn1a kole1owa Angob 
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Caminho de Ferro de Benguela, która przebiega strony najbar
dziej cywilizowane. 

Drugim z rzędu portem jest Loanda. Powierzchnia prze
znaczona do zakotwiczania wynosi 887 ha o głębokości od 7 
do 27 metrów. Nie posiada jeszcze mola, do którego mogłyby 
okręty przybijać. Z Loandy wybiega druga duża kolej angolska -
Caminho de Ferro de Loanda, która przebiega kraj niezwykle 
bogaty w produkty tropikalne (kawa, bawełna etc„ 

Porty Angoli są obsługiwane przez dwa portugalskie towa
rzystwa okrętowe: Companhia Nacional de Navegarao i Compan
hia Colonial de Navegarao. Towarzystwa te utrzymują regularną 
komunikację z Europą. Wyporność największego z ich okrętów 
wynosi 8.965 ton. Oprócz okrętów towarzystw wymienionych, 
zawijają do portów angielskich regularnie parostatki niemieckiej 
linii Woerman Linie. Wybrzeże obsługują małe statki parowe, 
oraz wielka ilość żaglówek. 

Angola posiada 12 tysięcy kilometrów. linij telegraficznych 
i telefonicznych, a nadto 14 stacyj radjowych, rządowych i jedną 
prywatną, obsługującą dalekie odległości. Posiada również po
łączenie kablowe z Europą i Afryką Południową. 

Sieć dróg komunikacyjnych jest w Angoli stosunkowo gęsta. 
Dzięki właściwościom fizycznym kraju j cechom jego pokrycia 
rozbudowa jej nie przedstawiała takich trudności, których świad
kiem są np. kraje, położone w dorzeczu Amazonki, czy też gór
nego Paragwaju w Ameryce Południowej. W szczególności te
reny stepowe, a więc strefa wyżyn i wysokości średnich są po
cięte wystarczającą ilością dróg kołowych. Ogólna sieć tych 
dróg obejmuje około 20 tysięcy kilometrów. 

Z dróg żelaznych należy wymienić następujące: Lobito-Ben
guella - granica Konga belgijskiego (Katanga) długości 1.347 km; 
Porto Amboim - wyżyna Amboim, długości 100 km (całość ma 
połączyć Porto Amboim z główną linią kolejową na wysokim 
płaskowyżu, do czego potrzeba 500 km toru); Loanda - wyżyna 
Malange, długości 550 km • (Hnja ta będzie w przyszłości prze
dłużona i uzyska połączenie z główną linją w Bihe). 

d) Admłnlatracja kolonjl I Jej podział. 

W roku 1920 rząd portugalski postanowił przeprowadzić 
rewizję swego stosunku do Angoli, traktowanej do owego czasu, 
jako obiekt wyłącznie eksploatacyjny. Wyrazem tego postano
wienia było nadanie kolonii pewnej autonomji. Zniesiono istnie
jący wówczas urząd Gubernatora Głównego (Governałor Gere#), 
zastępując go Wysokim Komisarzem ( Alto Comisario de Angola), 
wyposażonym w duże pełnomocnictwa, podobne do wtadzy po
siadanej przez ministra. Wspólnie z komisarzem pracuje Rada 
Rządu (Conselho do Governo), w którem reprezentowana jest 
ludność biała przez wybieralnych deputatów. 

345 -



B i b 1 j o g r a f J a. 

S,bastłóo do Parana - Chorographia do Para.na. 
Mario da V,iga Cabral - Chorographia do Brasil. . . 

- Geographia do Estado do Esp. mto S~~to .. 
Amancio P,reira - Die deutschen Kolonislen im bras1hanischen Staate 
Wag,mann Ernst Espirito Santo, 

Stiglich G. 
.. 

WieHe Carlos 
Quesada O. Miro 
Fu,nte1 Hildebrando 
Wiesse Carlos 
Rodriguez E. 
Acev,do Diaz 
Gabriel A . Salomone 
W(od,k 
Fularski Mieczysław 
Łyp Franciszek 
Głuchowski Kazimierz 
Sztolcman 
Zarychta A. 
Br,hm (Lobkowitz) 
Woytin1ky prof. 
Lampert 
Si~Weł w. 
Panki~;,,icz M. 

Uriarte Juan 

34& -

- O Brasil Actual - wydawnictwo brazylijskiego Min. 
Rolnictwa. .. . . 

- Les bois du Bresil - wydawnictwo brazyh1sk1ego Mm. 
Rolnictwa. 

_ Diccionario geografico del Peru. 
_ Geografia comentada del Peru. 
- Geografia del Peru. 
_ Geografia centiłica del Peru. 

- Loreto. 
- Historia del Peru. 
- Guia de lquitos. 
_ La Republica Argentina. 

- Missiones. 
- Argentyna. . 
- Polskie kolonie rolnicze w Argentynie. 

- Brazylia, 
- Wśród pionierów polskich na Antypodach. 

,- Peru. 
_ Wśród polskich conquistadorów. 
- Królestwo zwierząt. 
- Die W elt in Zahlen. 
- Das Tierreicb. 
_ Die Cordillerenstaalen. 
_ Ustrój społeczny Montanji. 
- Kwartalnik Naukowego Instytutu Emigracyjnego z lat 

1928. 1929. 1930. 
- Biuletyn Urzędu Emigracyjnego z lat 1928, 1929. 1930. 

- Mapa del Ucayali. 
- Mapa del valle de Jauja y sus montanas orientales. 

EDOUARD DE MARTONNE 
pUt KOWNIK WOJ SK FRANCUSKICH 

TOPOGRAFJA KOLONIALNA, 
JEJ ROLA, ORGANIZACJA I DROGI. 

I. Topografia - wiedza podstawowa. II. Eksploracja, wywiad i mapa regularna. 
J[I, "Biuro topograficzne" i "Służba geograficzna." IV. Ty_powa organizacja geo
graficznej służby kolonialnej. V. Dzia.łalność praktyczna. VI. Różne rodzaje prac. 

VII. Kilka anegdot z życia. VIII. Rzut oka na rezultaty pracy. 

I. Topografja - wiedza podstawowa. 

Jedną z pierwszych potrzeb narodu kolonizującego, bez wzglę
du na jawne czy ukryte powody, podjęcia kolonizacji, będzie za
wsze sporządzenie inwentarza naukowego okolic branych w po
siadanie. Słowa „inwentarz naukowy" określają w wyszukanej 
formie cały szereg zajęć zupełnie zwykłych, które wyrażone 
w języku potocznym, odpowiadają poszczególnym gałęziom wie
dzy, znajdującym w kolonizacji świetne pole działania . 

Cóż znajdziemy w tych nowych krajach do których brze
gów przybijamy? Jacy są ich mieszkańcy. (antropologja) , jakie 
ich obyczaje i ich charakter (etnografja) , czego im możemy do
starczyć (import), co wywieźć (eksport), jakie bogactwa znajdują 
się w głębi ziemi (geologja), jakie płody wydaje· ta ziemia, jakie 
zwierzęta ją zamieszkują (fauna, flora • . .)? Czy możemy tam 
żyć (klimatologja)? i t. d. i t. d. 

Pytanie, które nasuwa się przed wszystkiemi innemi, pyta
nie, które sobie postawił Robinson Krusoe. lądując na swojej 
wyspie, które i dziś stawiamy niemal bezwiednie, gdy tylko 
ktoś wspomni o innym zakątku ziemi, jest następujące: ,,Gdzie 
leży ten kraj , jakie jest jego ukształtowanie, jaka jego wielkość? 
Czy jest płaski, czy górzysty (orografja), suchy czy wilgotny (by
drografja)"? I to właśnie stanowi specyficzną dziedzinę geo
grafji. Mamy na myśli geografię opisową, obecnie zaniedbaną, 
którą moda zastąpiła nauką encyklopedyczną i której termino
logja jest zrozumiała tylko dla wtajemniczonych. 

Jeśli więc zastanowimy się nad porządkiem prac, według 
którego ma postępować normalnie badanie nowego kraju, doj
dziemy do wniosku że pierwszym inwentarzem, który nale
ży sporządzić jest inwentarz terenowy, mający swój wyraz 
w mapie geograficznej. Dopiero z pomocą mapy, będzie można 
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. d k śl" , niki prac Bez zamiaru 
i w innyc~ gadłęztc~. wie ~!moatrew;~s:o~ci poszc;ególnych dzi~
wszczy~ama ys .. us11 na , twierdzenie, że z tego punktu wi
łów .wiedzy, ~ozna

1 
wy.subnąc . . ać za podstawę wszystkicb innycb 

dzenta, geogra!Ję na eża«o y uwaz 
nauk. d al· ddy począwszy od 

N . odkrywcy dobrze to o czuw i, 6 1· l k" as1 . N" g ostępowa 1 sz a iem 
meandrów Mekongu aż P? .sawanny. 1 rl p niż muszkiet. Wice-
bohaterów, dzierżąc1dzętc•d1 .w dłi1.°~r~kk~ ę przebrany za żyda 
hrabia de Foucau , a a1ą.c na rozst~jnych drogach, pozor
w łachmanach~ zatr~ymyd~k~1dzającego mu robactwa; czynił to 
nie oczysz.cza1ą~ hę z ó d burnusem narysować sylwetę 
:z::;t~~yr;:::~cdo lrodu ccz;

0

przełęc~: lub też szkic drogi. 
Topografja jest podwaliną geograf~,. . . _ 

N. dę odkładać na później stw1erdzen!a. teg? faktu ~e hor~al. 
te mo6 f h . t koniecznosc1ą p1erwsze1 c w1 t. 

nizacja prac kartogra \~znyc 1ek h dzielanych mi przez moich 
Opieram się w tem, ta na. nau ~c h kolegów jak i na doświad
popr~ednikó~ i przaktdte mot~zasie długlch lat spędzo~ych 
czemu osob1stem, z O Y. em w kona wca następnie jako k1ero
w koloniach, zdpo_czątku 1l)ko wy dalszym ' ciągu zastanowię się 
wnik tego ro za1u pr~c · · ad możliwością wykonania tych 
w sposób bardzo ogó~mkowy' n · środków nowoczesnych; 
prac w chwili obecne1 z zasto~~wamd stwierdzić rolę i wzglę
postaram się_ raczej prz~tstah1\id::i y~zynności, aniżeli .tłoma
dne znaczeme poszcz~g nyc bó postępowania lub opisywać 
czyć metody, nauczac sposo w 
przyrządy. 

II. Eksploracja, wywiad i mapa regularna. 

. h krain musi bezwzględnie 
Geograficzn~ poznante nowyh każda stanowi postęp w sto-

przejść trzy kole1dne. ~azy, z któr!tę od eksploracji, po niej nastę
sunku do poprze me1: zaczyna . 

u' e wywiad a wreszcie topograf1a regularna. . . 
P 1 . t z szy okresowi zdobywama. 

Topografja . eksploracy;na o'Yar y i dor wcze, wykonywane 
Charakteryzu1ąd1ą P.racedkdosotn~!;unków y bez planu ogólnego, 
w zależności o przyph owyc dó i według metod najróżno
zapomocą prymitywnv_c przyrzą s w wsz scy posiadający jakie
rodniejszych; autor~mt tych ptc ąku l>ra~e te godne uznania 
kolwiek wiadomości w . ym !e:tu:iebezpieczeństwa wśród któ
ze względu na trudności a na . . elki ej siły charakteru i nie· 

. rych są wyl~onybwane,gwł Ybvafap1iz;;~owadzone pośród tak wielu 
złomne1• wo 1, a Y mo Y 

k l . dwa lata w Algierze jako topograf 
') Autor powyższyc~ sł~w by~. o e1no. kie'· otem cztery lata na .Mada-

Wojskowej Służby Geograhczne1 /r'«!Jt rran1::a w''T!nisie jako geodeta Wojsko
gaskarze jako Szef B!yga~y. nas ępme ;,.a da askarze, ale już jako sze.f S.łużb'I'. 
wej Służby Geograhczn.!J• znowlż na Ma 11 'ako szef Sekcji Topograhczne1 
Geografi~zn~j tej kolobn1ł1: d,r a~ ;;,y G~og:an'cznej Afryki zachodniej. 
i wreszcie siedem lat Y sze em u 
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innych zajęć, z których każde wydaje się poniekąd bardziej pilne. 
Wyraz swój znajdują one w szkicach i pospiesznych zdjęciach 
terenu, o różnych skalach, o zupełnie względnej ścisłości i o war
tości najzupełniej zmiennej, zależnej od uzdolnienia autora; całość 
pracy cechuje brak linji przewodniej, a tylko w sprzyjających 
okolicznościach, oparta jest ona na kilku punktach astronomicznych 
bardzo daleko rozstawionych i o miernej dokładności pomia,rów. 

Charakterystycznem dla tak osiągniętych rezultatów, jest brak 
jednolitości; ich zestawienie jest niezręczne i wykazuje wiele bra
ków. Mapę, która jest wynikiem tych prac, tak zwaną mapę 
eksploracyjną, należy uważać za pierwszy prymityw, przedsta· 
wiający krainy dotychczas nieznane w odtworzeniu częściowem, 
niezupełnem i możliwem do użycia tylko przy daleko idącej 
ostrożności. 

Topografja wywiadowcza następuje po poprzedniej w okresie 
pacyfikacji i zagospodarowania. Okres ten mniej niespokojny, 
w którym bezpieczeństwo jest mniej więcej zapewnione, umo· 
żliwia systematyczne poznanie terenu. Prace prowadzi się wtedy 
podług jednolitego planu, równocześnie przez fachowców i współ· 
pracowników z dobrej woli. Założeniem ich jest, dać obraz od
nośnych okolic prawie kompletny o coraz mniejszej ilości luk, 
obraz nakreślony jednakowoż z grubsza i bez nagromadtenia 
szczegółów. Zdjęcia wywiadowcze w zależności od tematu i za
stosowanej metody mogą być uważane za zdjęcia semi-regularne, 
ale wykonane w określonym celu i według wskazówek określo
nych naprzód; stosuje się przy nich przyrządy przenośne 
opierając się na sieci punktów astronomicznych rozstawio
nych możJiwie regularnie, określonych z dokładnością średnią 
i podług jednolitej metody. 

Mapa wywiadowcza przedstawia więc ju.ż pewną jednolitą 
całość. Daje ona wprawdzie ogólny obraz, ale jeszcze nie defi
nitywne odtworzenie kraju i wymaga wielu ulepszeń. 

Topografja regularna iest dziełem okresu organizacyjnego 
i ustalenia się stosunków. Gdy osiedlenie się ludów kolonizujących 
nabiera charakteru stałego, rodzi się w nich ~otrzeba dokładne
go poznania terytorjów, któremi władają. Potrzebie tej daje 
wyraz mapa regularna, która jest podstawą nieodzowną dalszej 
organizacji kolonizacji. 

Mapę regularną wykonywa się za pomocą zdjęć regularnych; 
przeprowadzają je jedynie fachowcy stosując metodę jednolitą 
i używając przyrządów udoskonalonych; rysunek wykonywany 
jest w jednolitej skali, przyjętej zależnie od gęstości szczegółów 
na mapie. Okres ten różni się zasadniczo od poprzednich tem, 
że kartowanie regularne opiera się koniecznie na sieci 
utworzonej z punktów orientacyjnych dostatecznie gęsto roz
mieszczonych i pomierzonych z wielką dokładnością, co po· 
zwala uniknąć odchyleń, tak znacznych w topografii wywiado· 
wczej; sieci tej dostarcza nam triangulacja. Zadaniem mapy re
gularnej, idealnie jednolitej, jest stopniowe przedstawienie ca-
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łości kraju i dostarczenie obrazu ostatecznego, to jest dokładne
go i kompletnego, który nie po~ini.en podlegać. w przyszło.ści 
innym poprawkom, jak tylko wymka1ącym ze zmi~ szczegółów, 
powstałych w terenie już po wykonaniu zdjęcia pierwotnego. 

Na skutek wielkiej zawiłości tych prac, nawet przy naj
większych środkach przeznaczonych na ten cel, wykonanie mapy 
regularnej kraju o średniej rozciągłości jest dzi!łem ~bliczo~em 
na długą metę. Zadaniu temu może sprostac dopiero kilka 
generacji. 

Okres eksploracji może być uważany dziś za ukończony na 
większej części kuli ziemskiej. Wreszcie jeśli teraz jeszc~~ 
istnieją okolice dość sła~o znane, któr~ by wy~agały eksplora~J.i, 
to środki badań któremi rozporządzaJą obecme narody cywili
zowane są tak ~otężne, że w chwili J?Owzięcia pos~anowieni~ 
aby podnieść i tę zasłonę, ukrywającą Jeszcz~ ostatme .zakąt~i! 
inwentarz geograficzny, użyty systematyczme pozwoli weJśc 
z miejsca w prace okresu wywiadowczego. 

To jest powodem, że mimo wielkiego zaint~resowania, ~tóre 
mógłby wzbudzić przegląd świetnych P.rac spełmonych. w róznych 
koloniach przez topo.llrafję eksploracyJną, Jako. po~ziwu go~na 
lekcja energji i siły woli, zamilczę o nim dzisiaJ: miałby bowiem 
dla nas jedynie znaczenie retrospektywne i nie dałby pozyty. 
wnego punktu wyjścia dla przedstawienia o~ganizacj~ nowoczes: 
nej topografii kolonialnej, będącej przedmiotem teJ rozprawki. 

W przeciwieństwie topografj~ wyw!~dowcza, a ~ szczeg_ól
ności kartowanie regularne, budzą i budzie będą długo Jeszcze zy
we zainteresowanie na całej powierzchni kuli ziemskiej, mając tak 
jedna jak i druga równocześnie lub kolejno swój teren działania 
w zaieżności od zwycięstw cywilizacji w krajach zacofanych, 
nieznanych lub niekulturalnych. Ograniczę się więc do dwóch 
ostatnich okresów tego, co nazwałem „inwentarzem geograficznym 
krająw nowych". 

III. ,,Biuro topograficzne" i nSluiba geograficzna". 

O ile eksploracja jest dziedziną inicjatywy indywidualnej, 
to wywiad systematyczny krajów nowych, m~si tak co do .swo
jego celu jak i środków, być wyczynem speC)alnego orgamzmu. 
Ten specjalny organizm jest pierwszym szczeblem geograficznego 
wywiadu i nazywa się zwykle „Biurem topograficznem11 

- sta
nowiąc jednostkę znajdującą się całkowicie w ręku dowództwa 
wojskowego. Taką była organizacja, którą spotykamy w roku 
1866 w Tonkinie, w roku 1896 na Madagaskarze1 a w roku 1907 
w Marokko. 

Kiedy zwierzchność cywilna przejmuj~ ~racę w .na~tęp
stwie dowództwa wojskowego, po uskuteczmemu podbo1u i pa
cyfikacji, organ ważniejszy1 uposażony w bogatsze środki, webo-

350 -

dzi na miejsce biura topograficznego, a jest nim „Służba geo
gro:ficzno:". . Tworzy się ją zwykle przy władzy administracyj
n~J cywilneJ, która okreś.la jef cele i zadania,. dostarcza jeśli 
me personelu, to przynaJmnieJ środków materialnych i źródeł 
d?~hodu, potrzeb.nych . dla podjęcia i przeprowadzenia tej wiel
kie) 1;>racy,_ któreJ kapitalnem zadaniem jest zdjęcie mapy regu
larneJ. Słuzba tego typu została stworzona w roku 1899 w Indo
~hinach, w 1906 na Madagaskarze, w 1904 w Afryce zachodniej 
i w 1911 w Marokko. 

Za~waż~y, że w okresie zdobywania i pacyfikacji „Biuro 
topograficzne rzadko bywa powołane do stworzenia podstaw ma
py re~ularnej, dzieła, któreby przerastało, tak środki techni
czne, Jak i możliwośći danej chwili. W przeciwieństwie do tego 
Vf ok~~sie organiz~cji i ustalenia się stosunków, ,,Służba geogra
fi.czna ma pra~ie zaw.sze zadanie prowadzenia w dalszym 
ciągu mapy wywiadowcze, równocześnie z podjęciem prac nad 
mapą regularną. W rzeczywistości praca nad mapą regularną będzie 
post~pować tylko s~opn;iowo - karta po karcie; dlatego też mapa 
wywia~ow:za będfie mezwykle użyteczna we wszystkich okoli
cach meob1ętych Jeszcze przez topografię regularną· będzie ona 
jeszcze na długie lata zaspokajała potrzeby w okoli~ach których 
stan nie usprawiedliwiałby celowości wysokich kosztów' związa
nych z wprowadzeniem topografji regula:nej. 

~akt, ~e „Służba geo~raf.iczna" musi się równocześnie zaj
m?w~c tel!u dwoma r?dzaJa~i prac, pozwala mi pominąć oma
wiame „Biur topograficznych (ze względu na to że rola ich na
lE:żY tuż do prze~złośc_i), a zająć się jedynie uprdwnieniami, orga· 
mzacJq, . dz,alamem , rezultatami ogó/nemi Kolonialnycb Służb 
Oeograf~czpJ;cb, na .których barkach spoczywa odpowiedzialność 
za terazme1szość i przyszłość topografii kolonialnej. 

IV. Typowa organizacja Geograficznej Służby Kolonjalnej. 

ł;ligdy ~ ~ .żadnym kra)u nie zaszedł taki wypadek, aby 
orgamz~cJa 1akie1kolwiek słuzby przybrała od pierwszej chwili 
skrystalizowaną formę i której działalność nie wykazałaby w pra
ktyc~ pewnych braków i niedoskonałości, wymagających uzu
pełmeń I.ub poprawek. To też nie należy uważać za wzory, 
mstr.ukcyJ opracowanych przez rozmaite Geograficzne Służby 
Kolonialne,~ .Indochin~ch (189~), na Madagaskarze (1906), w Afry
ce z~chodnieJ (1904) i t. d. i t. d .. Instrukcje te dadzą natn 
w w!elu wypadkach wskazówki zupełnie niedokładne, wska
zówki, ~tóre m_?głyby. być sprecyzowane tylko na podstawie do
statecz~ue długich . doswiadczeń, oraz badania licznych nowych 
zagadnień, zaledwie przeczuwanych w chwili ich podejmowania 
pracy. 

Nat<?~iast dw!e z tych ~ł~żb Geograficznych, a mianowicie 
FrancuskieJ Afryki ?achodmeJ i Madagaskaru, zostały poddane 
w roku 1922 względme 1925 całkowitej reorganizacji; w zarządze-
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niach lokalnych, które ustalają szczegóły tej reorganizacji 
1

) znaj
dziemy zebrane wyniki doświadczenia przeszło dwudziestoletnie
go i można przyjąć, że ich treść, po wydzieleniu z niej (kilku posta
nowień miejscowych lub przejściowych mniejszego znaczenia) usta
la w sposób racjonalny i zupełny zasady organizacji i funkcjo
nowania takich organów. Pierwszy z wymienionych dokumentów, 
który dotyczy Służby Geograficznej Afryki Zachodniej, został 
zresztą poddany krytyce bezpośredniej w tym czasie przez wy
soko postawioną osobistość świata geograficznego, Generała 
Bellot, Dyrektora Wojskowej Służby Geograficznej 

2
), który się 

tak wypowiada w tym przedmiocie: 
„Tekst tego dekretu, zasługuje na głębsze zastanowienie się 

nad nim, ponieważ nasuwa myśli nader pożyteczne, co do spo
sobu podjęcia organizacji Geograficznych Służb Kolonialnych 
z punktu widzenia jak najogólniejszego. 

Utrwala w sposób bardzo jasny sytuację Słuźby w ramach 
miejscowej administracji. Stwarza z niej organ autonomiczny 
podlegający bezpośrednio gubernatorowi jeneralnemu; określa 
w sposób dokładny jej atrybucje i wykazuje jasno jakie środki, 
tak co do personelu jak i co do materiału są potrzebne, aby 
mogła spełnić swoje zadania. 

Dokument ten jest owocem doświadczenia majora de Mar-
tonne, zdobytego w czasie jego długiej kariery technicznej. Za
warte w nim myśli są świetnem dostosowaniem zasad Wojsko
wej Służby Geograficznej do administracji cywilnej. 

W określeniu misji przydzielonej Służbie Geograficznej 
danej kolonii, zostało wysunięte na pierwszy plan znaczenie 
mapy wywiadowczej wzgl. mapy regularnej. Znajdujemy tam 
potwierdzenie konieczności wykonania w czasie możliwie najkrót
szym mapy wywiadowczej, obejmującej całość powierzchni na
prawdę zamieszkałej kolonii. Stworzenie mapy jest przewidziane 
tylko dla najważniejszych części terytorium kolonialnego, tak 
z · punktu widzenia ludności tubylczej, jak z punktu widzenia 
kolonizacji, robót publicznych lub górnictwa i t. p. i t. p. 

Z drugiej strony rola naukowa Służby jest bardzo wyrainie 
ujęta. Zagadnienia główne, dotyczące astronomii, geodezji, geo
fizyki oraz warunki ścisłej współpracy z punktu widzenia tech
nicznego z Wojskową Służbą Geograficzną, instytucjami geogra· 
ficznemi, oficjalnemi i prywatnemi działającemi we Francji, w ko
loniach francuskich i zagranicą będą opracowane na miejscu". 

Dyrektor Wojskowej Służby Geograficznej mówi na zakoń-
czenie: „Utrwalając w tak świetny sposób organizację techniczną 
Służby Geograficznej, co do personelu kierowniczego i wyko-

1) Dla Francuskiej Afryki Zachodniej: rozporządzenie z 1 marca 1922 pod
pisane przez Gubernatora Jeneralnego Merlio'a; dla Madagaskaru rozporządzenie 
z 26 marca 1925 podpisane prz.ez Gubernatora J enerainego Olivier'a. 

1 ) Służba geograficzna Francuskiej Afryki Zachodniej. pióra A. Bellot, 
w La Geographie (Bull. de la Societe de geographie de Paris). Tom XXXVH. 

mai 1922. str. 528. 
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nawczego, określając jej atrybuc· e , l . z':wnęt~znego, normując jej działilno~~o nl ! ~tosunt::k do świata 
widz~nta materiałowego, kredytów . c a m:r~tracyJną z punktu 
dzeme to, (podpisane rz b i sp~ze azy map, rozporzą-
Afryki Zachodniej), iat:fertaer~fl~·~tJeneralnego F.rancuskiej 
o pier~szorzędnem znaczeniu dla l e „egkylste~cJę . organu 

k
ma bY.c prowadzona w dalszym ciąeg spantsJ~ ~ konJ~l~eJ, która 
olonJi". u w eJ pię neJ 1 rozległej 

V• Działalność praktyczna. 

Cytując przenikliwą analizę d k t . służby geograficznej w Franćuskiej oAh-men Z rhgulu1ą~ego prace 
przez autora wysoce fachowego z bil'~ce ac odmeJ, napisaną 
teoretycznej jednej z tych służb 'M ro t~my przegląd organizacji 
mi się te zasady okażą w prakt ?szę Jeszcze stwierdzić, jakie-

,,Zadaniem pierwszo . d y~~ (Art. IV} wyżej wspom~iin;e:;7 użby geograficznej, brzmi tekst 
jest P_rzygotowanie i wykonan} mdoz.~orN'1z~ma or~a~izacyjnego, 

k
zbawienne .?graniczenie działalnJti. któ:a ef1Ik zwro~1c uwag~ na 

oncentracJi, a stracić przez roz , . y o m?ze zyskac na 
cza definicja winna być stal proszdme czynności. Ta zasadni
stopnia i rzędu tak prz de. prz~ oczyma władz wszelkiego 
niętych rezultatów. (Wfed:\ z;:lenm zadań ja~ i badanią osiąg
do wskazywania czasu, nie 6ędzi;!1sz deg~rek Jest prz~znaczony 
wskazywał temperaturę nie rawd ci.~ o .meg? wym~gac by wam 
wego papieru od pieka;za f bułki aid Nikt n}1eTmyśh żądać listo
twa poszczególnych szczebh dob sz~wc~ · aksamo dowódz
geograficznej czynnościami pomrze .zrobi,, P.Y: fprzeciążając służby 
drukow:1nie, które powstrz m/cn!czem1, Ja <?togrB;fja, !ysunek, 
pełności swojej zasadniczej Ypra~~. Ją od poświęcema się w zu-

Jednym z głównych zarzutów któ · 
geogr~ficznych jest powolność któ ~et sięb słyszy o pracach 
sprawia dość duży zawód ó.' · ra rze a to przyznać -
kich rezultatów · Ci którzy r tznyn:i ~rzędom, oczekującym szyb
wiłych czynnoś~iach zwi za: ah1aJ.ą e!1 ~arzut, nie myślą o za
z~po!Dinają, że w tej dzieiłzinfec j:żee{dJęcie~kma~y dużeg? kraju; 
widziane od samego o tk i wszys . o me zostame prze
dziej doniosły niż zwyk1e czo~ó ~n· p~ac,. popełniamy błąd bar
datkowe koszta. Może si d iem~ si_ę oraz powodujemy do
Z?stały wykonane za szybk~ : ;rzyc,t ze J?Omtary początkowe 
me powtórzone. nas ępstwie muszą być ponow-

Ażeby usprawiedliwić · · ł . się ogólnie na czem pole auzycie sowa „zawiłość", zastanówmy 
nanie mapy, lub - aby b:ć ~r~~~k.t~cekrrzygotowanie i wyko
mów map, do których, jak odali ~eJ O !dp.ym - dwóch syste
dzo!1! prace geograficzne w krajachmy wyzh!• mogą być sprowa
czeJ i mapy regl,llarnej. nowyc · mapy wyw1adow-

Przedewszystkiem należy k śl' , . żeniu obszary w których mają bo .re i~ przyna1mniej w przybliyc zas osowane te dwa systemy. 

\Vladomoścl SI. O~oirr. 23. 353 -



. . Francji w podziałce 1: 80 OOO Wiadomo, że zd1ęc1e safYbu Generalnego" trwało lat. 60, znanej po~ naz~ą ."Mapy dtlałce 1: 100 OOO. około 35 ldt b t~ zdjęcie mapy Niemiec w po klimacie zdrowym, przy o r':l w krajach cywi~izowanyc~, ~ odki wymagane, stały do dyspozy~11 
komunikacji, gdzl1e dwshr:~k(;oc{ ooo km2 ,) Ma~agask~~ ({559si m t:2\'. wykonawców. ~ oc 1

•. do wielkości Franc11 al ! . powierzchnię zbhzoną h . ze powrócę w d szeJ ~:1~arunki lokalne, do bktó{~c. ~~f:~liwą. Pozatem pershnel treśii ;~fó:~~~~dzf ;k>~ych ado_z::J pracJb f:ęb!:ty~hi~if;Jc kr~~ 
~igl~du na niemo.żliwos? l dłu~~z::o oS te~o nieprzecięt~~gk iorjach był liczebrue o wie e nhzs Inżynierami. geografami ' t rzy s~ specjalistów, nazwanyc . " Francji. Ale patrząc, na ~~ zupełnie poświęc.il. zd1ę~: F:~ja posiada tam terytonuh Afrykę Centr~lną,, Wł. Zl~r· X:monów kiloroetr~W kwadrda.t~w:ł~O obszarze siedmiu 2)1 tp . t 13 do 14 razy większe o 1de1. ś. · d m kawałku , o 1es h ć t samą wy a1no c :n~j ;Jwierzcbni; jeże~ibk~ w~ z!~k~::nia ę mapy obejmującej acy' to trzebab~ wie ow . . . . :łość tego terytor1um: . . na mapie eksplor~cy1ne1 JUh Należy więc op1era1ącd się regularną jedyme '!' tyc . . · e' podjąć pracę na mapą ględu na istnie1ące bo· 
~s:::~?:~i' ~~%f c::e~~:s~~łfl1~l·n~zś~1~:~y't:zej, 1f:!l~r::~~~~~ia~t ~a~tó~~~t!a zapoczątkowanie kolomzact1iur, pęoz;~pę wywiadowczą 1u !!', ' • • bd onym przez na . . ku1'ąc kolicom m01e1 o arz . l' tern już wyżeJ, wzm1an ~ rzadszej sieci. . ~ ssp~mma 4ioó o~o km2, które obejmuje ta gruph~ o Afryce Zachodrue1 ): :e. na. . kłada się z obszarów pustynn;yc ' kolonii trzecia część m01e\tite1: ów są zupełnie wystarcza1.ące, na któ~ych szkice dróg. e ~p orb ~:r już bardziej interes~1ące, zaś jedna trzecia obe1~u~e o s Jdośćuczyni jeszczE: d.ług1 cza~ gdzie jednak mapa ~yw1a; ow;ikoz około jednej trzecie) ogól~eJ otrzebom. Pozosta1e. '!'1ęc k' z chodniej, któraby uspraw1~~owierzchni Franc.usk1e1 Afd~kład~ej. Analo~ic7:ne r?zważama dliwiała wykoname mFapy k' · Afryki Ekwator1alne1. można zastosować d? r.ancus ie_J . możemy wyciągnąć następu· z tego co powiedziano wyze1 . 
jący wniosek: . . eo raficznycb, ze zmniejszaJqcq Racjonalne stopniowani~. pr'!c !? ~o w tyczonego celu a zara· się d;kladnościq ~ n:7ir~o zb~::::: S,:!1onji, ~1!si byt główną troską zem przystosowanie ,c p . . te. pracy . slużbyS, kdtórej P?k~ck:ttle~i:01'tai{f alipia ~gólnegb pri~:~tr~~r tą wym b h ekonomicznych, etnicznyc ' a tego na potrze ac 

') Patrz rozdział VII. . K n d t Togo I ameru · :) Nie wliczone terytoria man a owe l'A OF " przez mjr. Ed. de Mar· d' es guerre dans · · · • d p 's) mai. czer· s) ,.Travaux ge?g! . apr • l Sociele de geograpbie e ara 
L Geo<1raph1e (Bull. de a tonne w „ a & 

wiec 1926. 
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nych, tak w chwili obecnej, jak i przewidywaniach na przyszłość. Program ten musi być płynny, pozwalający na przejście z jed· ne~o systemu na drugi z chwilą, gdy okolica jakaś dotychczas objęta tylko zwykłą mapą wywiadowczą, osiągnie stopień roz· woju usprawiedliwiający koszta mapy regularnej. 
W każdym razie mapa regularna nie da się zaimprowizować. Nie wystarczy by gubernator wskazał pewien obwód aby w mie· siąc później mieć już szczegółowe zdjęcie. Jaki więc okres czasu jest na to potrzebny? Oczywiście będzie się on zmieniał w za· leżności od środków pieniężnych przeznaczonych na zdjęcie, jak też od blizkości prac analogicznych już rozpoczętych i nadających się by służyć jako baza. Powiedzmy. bez przesady, że niezbędny okres czasu może obejmować lata całe, jeśli nie dzie· siątki lat. 
W Indochinach, kiedy w roku 1926 uwaga sfer rządzących została zwrócona na dotychczas prawie że nieznany obwód Darłak, w związku z niespodziewanym znalezieniem terenów zda· tnych pod uprawę kauczuku, wszyscy domagali się map tego obwodu. Prawdę powiedziawszy nie było ich wcale. Dotychczas topografowie trudzili się bądź to w przeludnionych oko· licach ryżowych Tonkinu i Kochinchiny (interes ekonomiczny), bądź to w górach nad granicą Chip nawiedzanych przez rozbój-ników (interes bezpieczeństwa) ...... ale dla tych płaskowyży dziewiczych, położonych na kresach trzech różnych kolonji, które się niemi wcale nie interesowały, pozbawionych środków dostępu, zamieszkałych przez ludność rzadko osiadłą i żyjącą we wrogiem odosobnieniu, ograniczono się do mapy eksploracyjnej dość pobieżnej. Nie było żadnych znaków geodezyjnych w bliskości, cło . których możnaby odnieść punkty dla nowych zdjęć. Trzeba było pospiesznje wykonać całą serię czynności · podstawowych pomiary bazy, ustawienie trygonometrów, triangulację regularną: poprzedzającą zdjęcia• szczegółowe dostatecznie dokładne aby mo~ły służyć dla stwierdzenia wartości koncesji, budowy dróg i t.d. Wszystkie czynności, które nastąpiły od tej chwili, posiłkując się, zależnie od możliwości, najbardziej nowożytnemi środkami, a zwła· szcza fotografjami lotniczemi, mogłyby być bardziej przyspieszone jedynie ze szkodą dokładności wymaganej od prac tej wagi. 

Na Madagaskarze w tym samym czasie napotkano na tereny naftowe w obwodzie Sakalawy. Obwód ten, zupełnie pustynny, dotychczas ekonomicznie nie przedstawiał żadnej war· tości i z tego powodu był zaniedbany pod względem kartogra· ficznym na korzyść obwodów gęsto zaludnionych płaskowyżu centralnego i bogatych plantacji wybrzeża wschodniego. I tam również rząd skierowuje pracę lokalnej służby geograficznej; jej pracownicy doprowadzają stopniowo łańcuch trygonometryczny aż do okolic wziętych ostatnio pod uwagę; a dopiero po wielu latach przygotowań metodycznych można było rozpocząć zdję· cia konieczne dla wyposażenia tej części kraju. Podobny problemat powstaje w Afryce Zachodniej, około roku 1924, ale tutaj następuje rozwiązanie odmienne. Powstają 
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wielkie plany uprawy bawełny na terenach nawodnionych w dolinie Nigru. Do jakiej podstawy nawiązać te prace w okolicach 
dotychczas objętych tylko mapą wywiadowczą? Mapa regularna mogłaby dojść do tych terenów dopiero po kilku latach. W obec tego stworzono specjalną „Służbę studjów" i upoważniono ją do podjęcia zdjęć odcinkowych bez żadtiej łączności z mapą główną. Przyszłość okaże, jaką wartość ma takie rozwiązanie, ale niema fachowca któryby miał w tym względzie jakiekolwiek 

Można by łatwo pomnożyć liczbę tych przykładów, lecz złudzenia. 
przystąpmy raczej do wyjaśnienia kolejności prac związanych ze zdjęciem mapy. Ze względu na niemożliwość rozwinięcia tu
taj całej kwestii technicznej, streszczę tylko doktryny klasyczne przyjęte jako podstawy wiedzy topograficznej nietylko w kolon
jach, lecz również we Francji i we większości narodów cywili-
zowanych. 

VI. Różne rodzaje prac. 
A) Mapa wywiadowcza opiera się na sieci ogólnej dosyć 

szerokiej, którą otrzymujemy bądź to za pomocą metod geodezyjnych, bądź to jeszcze lepiej za pomocą metody astronomii 
polowej. · Zastosowania triangulacji geodezyjnej należy unikać, ze względu na długotrwałość tych prac i ich względnie wysoki koszt. 
Triangulacja pospieszna, nie może być wykorzystaną dla mapy 
regularnej. ' Astronomja __ polowa przeciwnie, świetnie nadaje się do tego rodzaju prac. Wymaga niezbyt wielkiego personelu, niewielkich 
kosztów, daje się doskonale dostosować do warunków użycia z tego względu, że jej punkty wytyczne są od siebie wzajemnie 
niezależne. • Znalazła ona bardzo szerokie zastosowanie we Francuskiej 
Afryce Zachodniej i owocem tej pracy jest kilka setek obliczonych punktów, rozrzuconych w odległościach od 35 do 40 kilometrów, utrwalonych w terenie zapomocą stałych trygonometrów. 
Zastosowane do niej przyrządy są proste i właśnie w latach ostatnich zostały znacznie ulepszone. Zasadniczymi aparatami są: Astrolabium pryzmatyczne dla określania szerokości geografi
cznej, stacja odbiorcza radiotelegraficzna dla odbioru sygnałów czasu, oraz chronometr. Do tego dochodzi hypsometr dla mie
rzenia deklinacji. W aga całości około 400 kg w tem zapas ba
terii elekł.rycznych dla radiostacji; całość może być spakowana w 6 do 8 skrzyniach. Transport odbywa się bądź to na głowie człowieka w okolicach, gdzie żaden inny sposób transportu nie jest możliwy, bądź to na wielbłądach, mułach, wołach jucznych. W najlepszym razie na samochodzie półciężarowym, wszędzie 
tam, gdzie są szlaki wyjeżdżone, mosty i benzy'na. Dobry spe
cjalista, z kilkoma krajowcami do pomocy zrobi na jakimkolwiek krańcu ziemi cztery do pięciu punktów na miesiąc, to jest 

as• -

pi~ćdziesiąt punktów na rok . ~·~ do1kładn?ścią do dwóch 'sek~~dJą( współrz~dne ze śre-
koś ~mD, adz Jeszcze lepszym wyn'k' ' co odpowiada około 60 c1. 

0 
atko . 1 iem przy po · h ~rze~l~taj, zaied!.;~0

::.':,~ ;I:~;ości . i i°klioacj'f ~~;:. 1:::~~j 
zymaJ, się do dokładności któ ~a Je nym punkcie, a przywowama. • reJ wartość nie wymaga moty-

Zaznaczyć należy że z d . spor~ądzaniu mapy wywiad a an!e~ służby geograficzne. Co się tyczy szkiców dróg owcz.eJ Jest stworzenie sieci okórzy 
regulai:nie, łączących międ~/~:berzonkch J?Ospiesznie albo ;i,~ zane Jest powierzać te r ą pun ty s1ec1 ogólnej to wska 
f !f 0i;ją! ~':.'::::-'\ t:i'ykorzy~a'?0nakf ;"l~i~:ilar~c~b_ie specj •H: nowe dane, któ~e sitza:d~~n~,:'"nane za ~odne ·~~~1.::1:v:~: 
sposób, włączaJąc wszystk' ę t pracr ludzi dobrej woli W t rozszerzy się i uzupełni n~!,ą em materiały .w nowe ramy. ogól:en 

B) Trudno tu st . . . apę wywiadowczą. • 
stworzenia mapy regul;~~~ wp paru słowach prace potrzebne d 
kres ... S!użby geograficzne.:{; - race te wchodzą wyłącznie w z~ dezyJneJ odzyskują tu s I.' klasyczne metody triangulac" a ([Y-gonom

1 
et~ycznej (trianil~~j~r~~t/ak dla )o~reśl.enia ogóln~j !!~; nangu aC)a szczegółowa). awowa Jak 1 dla szczegółów 

Rozpatrzymy powtarz . . po sobie etapami w następ:J!ąą~!1· sk1ęl cyklś ~rac, które następują - p · · O e)DO Cl' . . om1ary Jednej lub kilk b . 1edne1 bazy wyjściowej i pewnej uil ~z. teodezyjnych, oczywiście 
. - określenie astronomi osci az - sprawdzianów; miar azymutu kierunku czne punktu podstawowego oraz • mocą przenośnego koła' p~ł~d~~ki~!c:~o przez ten punkt, za~~: 

. - przyłączenie każde· b d g '. . czeme tej sieci zawiera' J. azy o s1ec1 pierwotnej W 
wych i równoleżnikow:x.eJw Pk"'.'dą ilość . łańcuchów ~ołud:~k~= 
przeprowadzony wywiad; ' az ym z mch po kolei musi być 

. -:-- budowa wież i g łó wtelkiego teodolitu z mik~o:kop:m oraz obserwacja za pon.ocą 
'I - wreszcie wykonanie oblic . . . ogo nit~d po wykończeniu których z~f t poprawek lokalnych lub 

:r:zko'i~n~c1, 1)~~.rr:;,.:,vn~~f • 'oi:.1::i:m:lhi~:::}ti ~!:k~~i~:~ rn 1 zarazem · lk 1 arzonyc czerstw d 

d

ei powinni mieć do1e ą otnością intelektualną. Ofke z r?owczyrn . b d . pomocy, zwłaszcza k . rowie f i~ów eur~pe'iski;t,0 k°i6';'l;\,~~~:•f O }"b kilk';; g~od~~tw-;.;:i~: 
~~~~E:~~;rl~t;!f r::;::!:~t;Ji:S~l=~~ ~~:i:::~ od.odlttukł pośredniego lub teod:urzyrzlądow fo.ręczniejszych (l!CeJ o adoych. u po owego t obserwacji wię-
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Dopiero potem można rozpocząć zdj~cia topograficzne szcze· 
gólowe, a więc we dwa, trzy lata w okolicznościach najbardziej sprzyjających po przybyciu w teren pierwszych fachowców. Zaręczam, że pracę tą uważaćby należało jako bardzo szybką, jeżeli pierwsze arkusze mapy drukowanej, będącej wynikiem tych 
wszystkich wysiłków, zaczną się ukazywać w ciągu trzeciego lub 
czwartego roku. C) A przecież w koloniach pragnie się iść szybko naprzód. 
Administracja wymaga wyników natychmiastowych i woli rozwią
zania improwizowane od pracy solidnie wykończonej. Można próbować zadowolnić te wymagania szukając wyjścia pośredniego, 
pod względem dokładności i opracowania szczegółów, między 
mapą. wywiadowczą a mapą regularną. Takie pośrednie rozwiązanie istnieje w Indochinach pod nazwą mapy pólregularnej: punkty określono tu mniej liczne 
i odtworzenie terenu jest bardziej ogólne niż na· mapie regular
nej. Można także stworzyć mapę tegoż typu i dokładną ale nie kompletną, według sposobu zastosowanego w Afryce Zachodniej, 
to znaczy dając zdjęcia dokładne i zupełnie celowi odpowiadające części ważnych, a zostawiając luki mniej lub więcei obszer
ne w okolicach nie wzbudzających zainteresowania, które mogą być wypełnione później . Wreszcie na Madagaskarze zastosowano mapę uproszczoną, o tej samej podziałce co mapa regularna, jed
nak pozbawioną oznaczenia zarysu pionowego terenu. Mapa ta 
przeznaczona jest przedewszystkiem dla oznaczenia granic kon-
cesji obwodów górniczych i t. d. D) Czytelnicy, którzy do tego miejsca doczytali moją pracę są może zdziwieni, że dotychczas nie wspomniałem o usługach 
które magą oddać topografii kolonialnej nowe sposoby Foto· 
topografji. Malo jest naprawdę nowości, któreby były równocześnie 
tak dobrze znane i tak zapoznawane; tak znane, bo każdy o nich 
mówi jak o uniwersalnym środku, tak zapoznawanych, ponieważ mało kto wie dokładnie w jakich okolicznościach można ich 
używać i jakich usług od nich wymagać. W istocie nikt mnie nie może zarzucić obojętności względem-
tej gałęzi wiedzy topograficznej, którą sam wprowadziłem w Afryce 
Zachodniej, urzeczywistniając jej pierwsze zastosowanie w tej 
kolonii1). • Będąc wiemy zasadzie, którą powziałem w niniejszej pra-
cy, aby nie wdawać się w szczegóły, umieściłem foto-topografię 
na właściwem miejscu, to znaczy jako siłę pomocniczą bardzo pożyteczną dla topografii. W swoich dwóch odmianach zasadni
czych jako foto-topografja - lotnicza i foto-topografja lub stereo
fotogrametria może oszczędzić pracownikom wiele trudu w tere
nie; trzeba jednak dodać, że w żadnym wypadku zastosowana do mapy wywiadowczej, lub do mapy definitywnej, albo do 
planów w wielkiej podziałce, nie może zastąpić prac w terenie; 

') Patrz plan Dakaru i okolic w czterech ćwiartkach w podziałce t : 10 OOO 
(r. 1922). 
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(np. prac przygotowawcz eh i · trycz~ej, bez której fotogr~je s pn~:\row_rch sieci tr.ygonome-stę~u1ących po odtworzeniu fot~g f" o uzytku,. czy tez prac namoze nam dać tylko ma · r~ 11• pomew~z t<;> odtworzenie szczegółów musi być wyk~ę meopisa~ą: a obJaśmenie licznych 
Mapa Koch' b' nane. na m1e1scu). 

k 
mc my w podziałce 1 · 25 OOO · · w_y onanym według tej metod J t ·t Je.st pierwowzorem się do łatwego zastosowania y. es o teren idealnie nadający 

od roku 1921 - 1929 został z;e:odt fototop,ograficznych, gdzie 
to zaznaczono w tytule mapyy Ję et rzy ~il1ony hektarów, jak Nz zas osowamem fotografji lotniczej". 

VII. Kilka anegdot przeżytych. 

Na podstawie tego wszystk' g . p~a.ca w koloniach to nic nadzw ie ? moznaby powiedzieć, że meJ te same, przyrząd ident yczaJnego: metody są najwidocz-
n~e u!1ikała zastosowanla wsk1'z~z;:k falern t<?~:>0grafia. kolonialna 

F
c1wm':. ~tarano się wykorzystać to opogr!łfh eu~ope1skiej: prze

ranc11 1 zbierano owoce s adk czegosmy się nauczyli we 
przez naszych przodków, ftórz u nauk~w~~o przekazanego nam !11e go. Nasze starania idą ? poś~ięcih lata całe na zebra
Jest ~o zależne od przeszkód wkt6m kierunku . w miarę możności; złośliwość ludzi i zwierz t trud re ~am stawia wroga przyroda 
klimhatu, wszystkie te okotl~znośc~~~~1 .kf~uni.kacji, ~i~spodzianki ry~ .geografowie krajów cywilizo CJa nh1e n~esprzyJaJące, o któ-p0Jęc1a. wanyc we będą mieli nigdy 

Czy można sobie dość · b . . . wymaga obranie stanowiskaJasno w.yo rhz1c ile starań i trudów 
wys~w_ionej na pioruny i podr::chw1er~c ołku dziewiczej góry, sarru rugdy nie wchodzą z o d Y wiatrów, na którą tubylcy 
tam wielkiego teodolitu uni!e::~ln~irzesąddny~h obaw, ustawienie nego, który się chroni zazw .o, praw z1wego okazu muzealśnieniem? Któż o tern wie ż!c~aJ ~rze~. najmńiejszem wstrzą
dokonaniu tego wysiłku 1: onaJmoteJ raz na dwa razy po 

. dwa mikroskopy celem za1:lc~ne~o. trzeb~ rozbierać jedert lub pajęczyny która umożliwia o::;ri~ na wietrze nici o grubości 
. Wyobraźcie sobie że wt · y :ł . .. wystłk?w, w chwili kiedy ko eJ tm.1 eJ sytu~c11 po wielu dniach cznośc1 obserwator dochodzi ~zys lJąc z WY]ąt~owo dużej widowtem w polu widzenia lunetkiJuz _o nastaw1ema przyrządu, gdy ległości dwudziestu kilometró;a~tst ~ygn.ału ustawio~ego w od

czarnego opętańca gestyk 1 . azu1e się wy!<rzyw1ona gęba 
cztery metry i grożącego dz;:łącb~ł z of egłośc1 mniejszej niż obecnością miejsce święte Wą da kmu, d tóry zbezcześcił swoją czywistości na Madagaska~ze ypa. e · po o~ny zdarzył się w rzekoń~zony ciosem w biodro zatr:::°'d~u .zna1omemu oficerowi, zapan1ę geodezyjną i opóźniło ro ą ztdą! przerwało to dalszą kamo cały rok. zpoczęcie prac nad szczegółami 

W roku 1905, W oj skowa Sł . b G . brzeże Kości Słoniowej dwóch uz a. heog~al hczna wysłała na Wy-' swo1c naJ epszych pracowników I 
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. d dl rzyszłej mapy• którzy po do-
celem opracowania po sta~. a aez ·nych we Francji i. w Al-
świadczen~'!-c~ kilk~ kampak\~!T~ud!~ściami _tego rodzaj~ p~ac. 
gierze byh 1uz obyci z~ hwy. d · widział niczego zbbzonego 
A jednak żaden z nic . mg Y bn~:aii sobie że coś podobnego 
do tego kraju, na~et . me wro :cze raz las• i wszędzie las. Bez 
może istnieć. n9: ś~iebe: las,.1e:ści obserwacji, same tylko dr.ze~a 
jednego wzmes1erua,. ez mozn. których żadne nie zda1~ się 
czterdziestometr?we1 oysok<?~c~, ~rzyjaciele. zapalili się do te1 gry 
wznosić ponad mne. c~ywiscte , · ć bez rezultatui lecz po ~lu
i zrobili wszystko by. me P<?i~ocptowrócić do Francji nie os1ąg
giej i ciężkiej wypra~te musie t 
nąwszy żadnych .. wymkók. . ostał wskutek tego zadecydowanyh, 

Los geodez11 w tym ra1u i: Dopiero po dwudziestu latac .. 
lecz zadecydowany ~egaty":t b' skutkiem metodę astronom11 
wprowadziliśmy ~a~. t to z m~::1~yżej '}. 
polowej, o które1 JUZ była . wników którzy w Indo-

Nie będ~ !u wymi~~iał hsty i PJ~I&, i chw~cić . strze~bę. by 
chinach musieli porzuc1c busol~ b. swoich pomocmków t w1erz
obronić przed napadem tyrysa. s!e ieh którzy na Madagaskarze, 
chowca ani tych j~s~cze. !czn:!tl:~~ ~skutek nadmierneg<? prze: 
w Gwinei lub gdz1emdz1e1, po łt wny atak niebezp1eczne1 

· · · t dów przez gwa O • • • • od pracowama s1ę.1. ru. . nie między życiem 1 sm1erc1ą P 
choroby, spędzili dme t tygQ~ h . w zapadłej wiosce o kilka 
namiotem lub w bambusowe) c. ack i którzy tylko poto 
dni drogi od drugiego Europe1c~y ~· t~i~gram do szefa tł(>ma: 
chwytali za ołówek by móc nap1s.~~zcze wskazać na trudności 
czący ich czas stracony .. Pr~fn! ~ikające z zatrudniania r?bo~
przy tych pracach precyzy)nY. Y z stko trzeba się posług1wac. 
ników tubylczych, którymi mimo ws .Y t eh równinach Mekongu 

W Savannaket (Laos) na ra~;as ó~ jest zajętych mierze
we wrześniu roku 1913. dwóch da.pt ~ei" przyłączonej do pod
niem ba~y. ta~ z.wane1 „spr9:j d::hin Francuskich. Oba,,druty 
stawowe1 s1ec1 triangulacy1ne\ n,,[; r" 2) używane do t~1 delt
o długości 24 metrów z meta u m~ah końcach w ciężarki, które 
katnei pracy, ~ą. zao;trzo~k·:\::dk~ ostrożności były zastos<r 
je stale napręz~1ą. ~zy~ b! dczytują kolejno w celu kontro. t 
Wane oficerowie pewm s1e teko , h drutu Druty są obsługi-

• ·k k · przy oncac · . k wyniki w rot ros opie 
1 

. kich wybranych 1 wysz o-
wane przez oddział strze ców anah1c prz~z podoficera tubylca 
lonych ~opr.zedl~io, t do,::or<?w!n!~jlepszych chęciach. W celu 
szczególnte mte 1gen ne,,~ t kon wano po dwa razy - tam 
kontroli wszyWst~ie _PO.~lSÓÓ p~iaró!r zrobiono bez przeszkkody-} 
i z powrotem. 1ęce1 mz . ł że drut musi być dos ona e 
kapral anamicki dobrze zauwazy • al mu uwagę jeżeli tak nie 
naciągnięty: z po~zątku kł api~an dwrd~skonałości i wszystko. szło 
było, aż wreszcie dosz o się o 

1) Patrz rozdział VI. · ł go na roz· 
l t metali. specjalnie nie czu e 

') Jest to nazwa specja nego s opu 
ciąganie. 
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dobrzej a wtedy w ostatnim momencie aby to było jeszcze lepiej, 
leciutko niepostrzeżenie, końcem paznogcia, kapral podnosi drut 
niedostatecznie naciągnięty. Żaden z dwóch oficerów nie widział 
wykonywania tego nieznacznego ruchu w chwili kiedy byli za
jęci odczytywaniem mikroskopu. I drug! pomiar bazy był fałszywy. 

Vlll. Rzut oka na rezultaty pracy. 

Ażeby stwierdzić ostateczną wartość metod opisanych po
wyżej, oraz poszczególnych służb, którym zostało powierzone 
ich zastosowanie, przy opracowaniu mapy w tych częściach świata, 
gdzie Francja posiada kolonie, najlepszym sprawdzianem będzie 
przeprowadzenie przeglądu osiągniętych rezultatów. 

Przy ocenie rezultatów, trzeba mieć stale przed oczami krótki 
czas od kiedy prace tego rodzaju są prowadzonP. systematycznie, 
niestałość perlonelu która jest charakterystyczną dla wszyst
kich przedsięwzięć kolonialnych, a wreszcie nader ograniczone 
środki będące w użyciu. Zadługo myślano w kołach nieuświa
domiomionych, że mapa robi się sama przez się. Zadługo wła
dze przełożone myślały, a nawet zbyt często jeszcze ciągle tak 
myślą: gdy będzie nam potrzebna mapa to damy ją sobie zrobić 
dla tych okolic które nas interesują. Taki punkt widzenia nie 
tylko, że jest ciasny, ale pozatem szkodliwy dla działania i rów
nież dla skarbu państwa. Naprzykład na Madagaskarze, inży
nier zajęty po wojnie pracami nad trasą kolejową z Tana
nariwy do Fianarantsoa, obliczył że w odcinku objętym mapą 
regularną, studja wypadły o jedną trzecią taniei aniżeli w odcin
kach gdzie była tylko mapa wywiadowcza. 

To, czego nie zdziałały ostrzeżenia techników, dokonywują krok 
za krokiem nauki płynące z doświadczenia. W śród mężów stanu, 
którym Republika powierza losy części swojego państwa zamor
skiego, już wielu jest przekonanych, że mapa jest nieodzownym 
narzędziem organizacji i podniesienia wartości kolonji, jest jednak 
dziełem na długi dystans i nie może być zaimprowizowana. 
I powoli zwycięża przekonanie, że sumy wstawiane do budżetu 
na korzyść topografii kolonialnej nietvlko, że nie są pieniądzem 
straconym lecz są dobrą lokatą kapitału. 

Indochiny są kolonią, która poniosła największe ofiary aby 
mieć mapę godną siebie, a zarazem _ godną potęgi naukowej 
Francji na Dalekim Wschodzie. Od czasu stworzenia w roku 
1899 przez gubernatora jenerała Doumer, Służby geograficznej 
uposażonej bogato w personel i materiał, prace geodezyjne i to
pograficzne postępują stale i dopiero w czasie wojny z przyczyn 
naturalnych postęp ten zmniejsza się. Obecnie więcej niż po
łowa kolonji jest objęta mapą regularną o podziałce 1 : 100 OOO. 
Poważna część, zawierająca przedew,szystkiem deltę Tonkinu 
i większa część Kochinchiny jest przedstawiona na mapie o po
działce 1 : 25 OOO. Reszta jest zaopatrzona w mapę wywiadowczą, 
która tu jest uważana tylko za stadjum przejściowe w poznawa
niu kraju. Mapa o podziałce 1 : 100 OOO pokryje stopniowo całość 
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tej pięknej kolonii; w ostateczności przewiduje się, dla szczegól
nie trudnych i niewdzięcznych, okolic wykonanie mapy o typie 
półregularn ym. Ze względu na charakter ostateczny, jaki był nadany tej-
pracy w Indochinach, nie potrzebowano uciekać się do astro-
nomii polowej. Kierunek o wiele mniej zdecydowany charakteryzuje rozwój 
kartografii na Madagaskarze. W pierwszym okresie po podboju 
(1896) dzięki impulsowi danemu przez światły i twórczy umysł 
Gallieni' ego, triangulacja pośpieszna i szybka topografia stwo- • 
rzyły w krótkim czasie ogólną mapę, nader godną pochwały ale 
całkowicie opartą na topografii wywiadowczej. Topografia regu
larna rozpoczęta dopiero w 1906 roku, chwilami prowadzona 
bardzo wydajnie, to znów przerywana prawie zupełnie, 
obecnie poświęciła się jedynie opracowaniu okolic wielkich 
dróg komunikacyjnych i obwodów gęsto zaludnionych. I tu, 
poza próbą wspominaną wyżej pod nazwą „map'y uproszczonej", 
jedynie metody klasyczne znajdują zastosowanie. 

Afryka Ekwatorjalna zbyt zajęta swą wewnętrzną walką 
żywotną, której jeszcze nie zakończyła, nie mogła dotych
czas przeznaczyć żadnych środków na inwentarz geograficzny 
swoich ziem. Jest tylko przedstawiona zapomocą mapy eksplo
racyjnej o wartości bardzo nierównej. 

Przez ogrom i różnorodność swoich terytoriów była kolejno, 
w pierwszych czasach podboju, nieograniczonem polem dla to
pografii eksploracyjnej a w okresie obecnym jest terenem nader 
podatnym dla równoczesnego zastosowania metod geodezyjnych 
klasycznych i nowych metod astronomicznych. Od czasu zało
żenia przez gubernatora jeneralnego Roume, Służby geograficznej 
w Dakarze, bynajmniej nie korzystała z szczęśliwej ciągłości 
wysiłków, które widzieliśmy w Indochinach; przeżywała okresy 
działalności dobroczynnej i nieuzasadnionej bezczynności. Zupełnie 
zanika praca w r. 1914 do 1921, potem zmartwychwstaje w 1922 
roku i opierając się na nowych podstawach, rozwija się w ciągu 
ostatnich lat dzięki systematycznemu zastosowaniu nowych metod. 

Tereny Afryki Zachodniej są przedstawione obecnie na 
mapie regularnej obejmującej obszar 200.000 km2 co czyni 5°/0 

ogólnej powierzchni; około 1.000.000 km2 powierzchni wzgl. 20°/o 
ogólnej powierzchni są objęte topografią półregularną, reszta, 
topografią wywiadowczą· i eksploracyjną. Zauważmy, że przeszło 
pół miliona km2, czyli więcej niż 10°/0 terenów jest jeszcze zu
pełnie nieznanych ale te obszary pustynne i niezamieszkałe (Sahara) 
- jak można to przepowiedzieć z dużą pewnością - pozostaną 
zawsze niezapisane na mapie, bez · żadnej szkody dla znajomości 
geografii ziemi; i tam topografia kolonialna może bez ujmy uznać 
się za zbędną. 

* * * Obraz ogólny podany wyżej, oraz uzyskane wyniki topogra-
ficzne w okresie współczesnym w najważniejszych koloniach francu
skich, wykazują że chociaż bardzo wiele ciężkiej pracy już wy-

~onano w tej nadzwyczaj oż t . . Jednak wiele do zrobienia. p Y eczneJ gałęzi, pozostaje jeszcze 

Ma się rozumieć, że ma · 1 . . 
c?wanych - niż wykończo::1Y ho wie e w1ęce1 terenów nieopra-
me należy przed sobą ukrywJ~ . dotych_czas. ~ d!ugiej strony 
- są najłatwiejsze; te, do któr~che t oko~cf pbosd1a~a1ące już mapy 
postępował będą stopniowo coraz ?P.o,sra ę zie w przyszłości 
pozbawione odpowiednich środkó:~1e1 dostępne, bardziej wrogie, 

Dlatego wysiłek któr b d · 
gie lata od topografji za~or~k~1~ wyma~~ny jeszcze przez dłu-
zależnie o~ wartości i żywotnośct\ y.owm1en by.ć stopniowany 
gdy ma się rozpocząć praca. o o ic poszczegolnych w chwili, 

Pewna giętkość w zasto · · d 
runków miejscowych w polqc~ow~mu meto . nowoczesnych do wa-
spo~obów i ulepszonych prz r;n~u. z rozwaz~em użyciem nowych 
m'!ze z mniejszym trudem nlż i~h ow, pozwo_li nowym generacjom, 
le1 zadanie i wykończyć inw· t poprzednikom, poprowadzić da-
wyni~iem logicznym wczorajsz~~oa7'odb~J!~wy jutra, . który będzie 

Tłómaczył inż. ,Zbir,11iew letuako111ski .. 
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EUGENJUSZ JÓŹWIKIEWICZ 
KAPITAN MARYNARKI 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
GEN. na. JÓZEFA TRZEMESKIEGO 
PODCZAS POLARNEJ EKSPEDYCJI RATUNKOWEJ STATKU „ECLIPS" 
W LATACH. 1914 - 1915. 

Dr. Józef Trzemeski. 

Gen. bryf. W. P. dr. Józef Trz~
meski urodził się się dnia 24 grudma 
1878 r. w Belmoncie ziemi Wileńskiej. 
Po ukończeniu Wojskowej Akademii 
Medycznej w Petersburgu został na 
własną prośbę odkomenderowany do 
marynarki wojennej. Po ~ojnie i9:po~
skiej. w której brał udział w bitwie 
pod Cuszymą. zajmował sz~reg .stano.
wisk na okrętach marynarka wo1enne1, 
W tym okresie, będąc lekarzem ókrę
towym na statku strażniczym ~Bakan", 
uczestniczył dwa razy w wyprawach 
polarnych. a w latach 1914 - 1915 -
w ekspedycji ratunkowej na statku 
,Eclips". Po wybuchu rewolucj~ bol
szewickiej wyjechał pr~ez Szwec1ę .do 
Ameryki. gdzie wstąpił do polskich 
formacyj ochotniczych. z któremi w ro
ku 1918 przybył do Francji. W maju 
1919 roku został naczelnym lekarzem 
armii gen. Hallera. Po powrocie do 
Odrodzonej Polski zajmował szereg 
kierowniczych stanowisk w Departa
mencie Sanitarnym M. S. Wojsk. W ro
ku 1921 został pomocnikiem szefa De
partamentu Sanitarnego i na tern st?
nowisku tragicznie zakończył życ.ie 
dnia 4 lipca 1923 roku w Warszawie, 

W początku września 1930 roku upłynęł~ 15 lat o~ powrotu 
z wyprawy polarnej statku „Eclips", w któreJ brał ud~1ał dr. Jó
zef Trzemeski. Plonem tej podróży by~ ~ogaty mater1ał nauko
wy który mimo swej wielkiej wartośc1, Jest dotąd mało ~na~y 
w ~aszem' społeczeństwie i tylko nieliczne !ed~ostki, specJalme 
interesujące się hydrografią, wiedzą o _istruemu p~ac dr. Ti:ze
meskiego, oceniają ich wartość i znaczeme dla nauki. Natom1ast 
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zagranicą prace tego śmiałego badacza krajów podbiegunowych 
są znane w świecie naukowym i w.ysoko cenione, jak o tern 
świadczy obszerna literatura w językach obcych. 

Pragniemy pokrótce przedstawić wyniki pracy dr. Trzeme
skiego podczas ekspedycji statku „Eclips", wysłanej w począ
tkach lipca 1914 roku z Oslo, na północ na morze Karskie. 

Ekspedycja ta została zorganizowana w celu poszukiwania 
zaginionych wypraw polarnych kpt. mar. Brusiło}Va i geologa 
Rusanowa. Obydwie te wyprawy wyruszyły latem 1912 roku 
i ostatnie wiadomości o nieb, pochodzące z tegoż roku, mówiły, 
że ekspedycja Brusiłowa wypłynęła na morze Karskie a Rusa-

. nowa znajdowała się przy wej~du do cieśniny Matoczkin Szar. 
Organizatorem tej ratunkowej wyprawy był kpt. Otto Swer

drup, znany całemu światu norweski podróżnik i badacz, da
wniejszy dowódca „Fram'a" podczas ekspedycji Nansena. Przed
stawicielem ros. Min. Mor., lekarzem ekspedycji oraz prowadzą
cym hydrometeorologiczne obserwacje i inne badania naukowe, 
był dr. Józef Trzemeski. Załoga składała się z 19 Norwegów 
i 1 Rosjanina- radjotelegrafisty. Wyprawa posiadała 30 psów za
chodnio-syberyjskich i grenlandzkich. Zapasy węgla, nafty i ży
wności były obliczone w ten sposób, aby mogły starczyć dla za
łogi „Eclips'a" i dwóch poszukiwanych wypraw do jesieni 1915 
roku. Zakupiony dla tej wyprawy statek „Eclips", był okrętem 
specjalnie zbudowanym dla wypraw na foki i wieloryby. Posia
dał on maszynę parową, mógł jednak posługiwać się żaglami. 
,,Eclips" został przygotowany do ekspedycji przez zainstalowa
nie na nim parowego ogrzewania, elektrycznego oświetlenia i ra
djotelegrafu. 1) 

Wyprawa wyruszyła· w lipcu 1914 roku z Oslo i 14 sierpnia 
tegoż roku wypłynęła na morze Karskie. Postanowiono płynąć 
wzdłuż wybrzeża europejskiego, a następnie brzegami północnej 
Azji. W podróży starano się utrzymywać łączność z radjostacją 
Jugorskij Szar, znajdującą się na brzegu cieśniny między wyspą 
Wajgacz a lądem. Dnia 25 sierpnia, łączność ta wskutek zwię
kszenia się odległości ograniczyła się jedynie do odbierłtnia de
pesz ze stacji Jugorskij Szar, gdyż „Eclips", mając radjostację 
o małym zasięgu nie był już słyszany. Część Lodowatego Oce
anu, do której wpadają 2 ogromne rzeki syberyjskie Ob i Jeni
siej, była wolna od lodu, lecz począwszy od Wysp Kamiennych 
napotkano pola lodowe. W tych warunkach pływanie statku 
było ograniczone do posuwania się tylko kanałami, między po
lami lodowemi, a niejednokrotnie trzeba było czekać na utwo
rzenie się takich kanałów. 

1) Ponieważ głównym celem ekspedycji .Eclips'a" było odnalezienie zagi
nionych wypraw, nie były więc przewidziane żadne wydatki na badania naukowe. 
Dopiero energiczne starania dr. Trzemeskiego spowodowały, że Gł. Urząd Hydro
graficzny oraz Petersburska Akademja Umiejętności. dały niektóre przyrządy, nie
zbędne dla badań hydrometeorologicznych oraz dla zestawiania kolekcyj zoologi
cznych i botanicznych. 
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· W okolicach przylądku Stellina 12 września 1914 r. ,,Eclips" 

natknął się na ogromne pola lodowe. W nadziei, że silne wia

try od S. O. _połamią, lód „Eclips" oczekiwał na tem miejscu do 

18 września, lecz niestety, zaczęły się mrozy, które ostatecznie 

skuły lodowce i zmusiły 11Eclips" do zimowania pod 75° 40,4 sze

rokości i 91 ° 25,6 długości geograficznej od Greenwich. 

Cały czas od chwili wypłynięcia na morze Karskie dr. Trze

meski prowadził bez przerwy obserwacje hydro-meteorologiczne, 

które potem, ·gdy nawiązano łączność radiotelegraficzną ze stacją 

Jugorskij Szar, były przesyłane przez Archangielsk do obserwa

torium w Petersburgu. Prócz tego dr. Trzemeski zebrał kole

kcję próbek morskiej i słodkiej wody oraz kolekcję różnych na

leciałości z powierzchni lodu, morskich żyjątek i mikroorgani

zmów. Systematyczne prace dr. Trzemeskiego przyczyniły się 

również w znacznym stopniu do zbadania warunków żeglugi 

w morzu Karskiem i do ustalenia reguł przesuwania się pól lo

dowych. Prowadząc obserwacje podczas zimowania 11Eclips'a" 

dr. Trzemeski kilka razy dziennie udawał się w określonych go

dzinach na prowizoryczną hydro-meteorologiczną stację urządzoną 

w pobliżu okrętu. Zwykle towarzyszył mu kolejno jeden z ma

rynarzy. W okresie niepogody, kiedy mrozy dochodziły do minus 

40° C. przy szalejącej wichurze śnieżnej, do stacji można było 

dobrnąć, czołgając się po ziemi wzdłuż zawczasu przeciągniętej 

liny. Dr. Trzemeski nigdy nie przepuścił kolejnej obserwacji, 

podczas gdy marynarze Norwegowie, zahartowani od dzieciństwa 

w podróżach północnych, często, aby uniknąć tej przyjemności, 

najmowali sobie zastępcę, płacąc za jednorazowe wyręczenie 

paczką tytoniu. (Trzeba dodać, że podczas takiej ekspedycji, 

paczka tytoniu ma bardzo wysoką cenę i właściciel jej, tylko 

w ostateczności, decyduje się na jej odstąpienie). 

W czasie od 17 września do 8 października wybudowano 

na lodzie szopę dla psów, kuźnię oraz stację meteorologiczną. 

Dla zabezpieczenia od mrozu osłonięto okręt ściśle dopasowa

nemi plandekami. Na wypadek zniszczenia okrętu przez lód, 

spuszczono szalupy i urządzono na lodzie składy prowiantu, na

fty i amunicji. 
W tym czasie również dla zwiększenia zasięgu radiostacji 

ustawiono na lodzie dodatkowy maszt, na szczycie którego za

wieszono antenę. Dnia 19 października widziano słońce po raz 

ostatni. W końcu września nawiązano łączność radjową z eks

pedycją komandora Wilkickiego (łamacze lodu „Tajmyr" i 11Waj

gacz"), która tego roku wyszła z Władywostoku i miała dojść 

do Archangielska, płynąc wzdłuż brzegu północnej Azji. Ekspe

dycja ta również musiała spędzić zimę około zachodniego wy

brzeża półwyspu Tajmyr. 
W końcu Stycznia 1915 r. nawiązano łączność, przez Jugor

skij Szat, z Archangielskiem i Petersburgiem. Dzięki temu eks

pedycja dowiedziała się o losach ekspedycji Brusiłowa: Okręt 

tej wyprawy „Św. Anna" w jesieni 1912 r. został pociągnięty 

przez lody, do morza Karskiego i tam znajdując się w pobliżu 
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półwyspu Jamał - dryfował początkowo w kierunku N a potem . 

\\' aż do wiosny 1914 r. ' 

. . W~osn.ą 1914 r., kie.dy '!Ś:W: Ann~" zn~jdowała się w po

b~u Z1em1 Fr. Józef~ częśc JeJ załogi, w liczbie 14 ludzi, opu

śc1ła statek, l!cz z teJ liczby dwóch tylko dotarło do przylądka 

Flory (połudo.iowa c~ęś~ Z: Fr. Józefa) skąd statkiem innej wy

prawy, Z?stah. przew1ez1en!, do Archangielska. 

. Pon!ewaz ~,Św. Anna z resztą załogi, dryfowała oczywi

ście d~l~J na \\ -: wobec tego wyprawa na „Eclipsie" już ni

czem JeJ pomóc me mogła. 
. . Z Petersburga polecoo?. ,,Eclipsowi" skierować swoje wy

s1łk1 ku pomocy ekspedyc11 Komandora Wilkickiego okręty 
którego . były uszkodzone, a zapasy węgla i żywności ....'._ na wy

czerpamu. 
Po przetrwaniu nocy polarnej, (101 doi od 1 listopada do 

9 lutego), w cią~u kt?rej nie ~idziano wcale 
1

słońca - w marcu 

rozpoczę~o wyc1e.czk1. na sa~i~c~. zaprzężonych w psy, celem 

urządzema składo;w . zy.wności i 1~10ych materjałów, dla załogi 
~yprawy k-ra Wilk1ckiego. Wycieczki te trwały do czerwca 

kie~y połowa załogi k-ra Wilkickiego przeszła na 
11
Eclips" i stąd 

w lipcu 1915, przez tundrę, została wysłana do ujścia rzeki Jenisiej 

. 11 sierpnia tegoż roku, ,,Eclips", który był cały czas uwię~ 
z1ony w, lodach (od 12 września 1914 do 22 lipca 1915) wyruszył 

n.a. zachod do portu Diksona, przy ujściu do oceanu ;zeki Jeni

s1e1, aby ta.m uzup~łnić swoje. zapasy paliwa i żywności, na wy

pad~k . komecznośc1 po~ost~ma na północy, jeszcze w ciągu je

dneJ ~imy, w c~lu
11 

udzielema pomocy eksp. k-ra Wilkickiego. 

Podróz tą „Ecltps wykonał bez trudu, szczęśliwie dopływając 
do portu. 

. Poniew~ż statki eksp. k-ra Wilkickiego, uwolniły się w tym 

czasie z uścis~ów l?,?owy~h _i szły w kierunku portu Diksona -

polecono „Echpsowi udac się na wyspę Samotności i poszukać 
tam śladów ekspedycji geologa Rusanowa. 

Prawie zupeło~~ nie ~lfpotykaiąc lodu „Eclips" dopłynął do 

wyspy „Samotnośc! 31. sierpnia 1915 r., lecz żadnych śladów 
lu~zkich na . wyspie me znaleziono. Stosownie do instrukcji, 

s~1erowano . s1ę do po.rtu Diksona, a stamtąd do Archangielska, 

me spotyka1ąc zup~łrue w mo~z~ Karskiem lodów, wtedy gdy 

w zeszłym roku z wielką trudnosc1ą można się tu było posuwać. 

.Jakkolwiek wypra~a .. ~elipsa" ni~ ~dołała uratować po

szukiwanych. e~!~e~yc-y11 to Jednak .udzieliła wydatnej pomocy 

koma~dorow1 ~!lkickiemu, urządza1ąc szeregi składów z ży„ 
wn~~c1ą . i ~m~ntcJą, z których później korzystały załogi ekspe

dyc1i ~dk1ck1ego. Część tych składów pozostała, a o ich istnie

niu poinformowane są wszystkie państwa. 

. Co. się tyczy badań naukowych, to jakkolwiek wyprawa 

me ~~siadała środków na ~en cel, oraz dostatecznej ilości wy

kwahf1kowan~go per~one!u, Jednakże dzięki woli, wiedzy i energji 

dr. Tr:zemeskiego, . os1ąg01ęto pokaźny dorobek naukowy, a mia
nowicie: 
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Wyprawa na 11Eclipsie" była pierwszą, która dotarła do 
wyspy Samotności, przedtem raz tylko widzianej z daleka w 1878 r. 
Dokładne miejsce jej nie było znane, a niektórzy geografowie 
kwestionowali jej istnienie. Ekspedycja „Eclipsa" określiła astro
nomiczne położenie Przylądka Wilda, zrobiła plany wybrzeża, 
w pobliżu miejsca zimowego postoju statku. Podczas pływania, 
systematycznie mierzono głębokość morza. Przez cały czas wy
prawy były prowadzone ciągłe obserwacje hydro-meteorologiczne, 
a gdy była radio-łączność z Petersburgiem, codziennie wysyłano 
depesze meteorologiczne do Głównego Obserwatorium Fizycznego. 
Prowadzono systematycznie, badania narastania i topnienia lodu. 
Prowadzono obserwacje przestrzeni morza pokrytego lodem i ba
dano charakter lodu. Brano próbki morskiej wody dla analizy 
chemicznej i próby ziemi z dna morskiego. Na wyspie Samo
tności wzięto próbki węgla, którego pokłady znaleziono. Zebrano 
bogate zoologiczne i botaniczne kolekcje. 

Prace dr. Trzemeskiego, dzięki swej systematyczności i cią
głości, znalazły uznanie w świecie naukowym i obecnie są już 
w przeważnej części opracowane i wydane. . 

Niżej przytaczamy wykaz drukowanych prac i recenzyj 
o nich. 

Prace: 

1 - Nabliudienja dr. J. Trzemeskago na szkunie 11Eclips" w 1914/15 
(5 rys. 2 mapy, str. 1 - X, 1 - 104) Gidromietieorołogi
czeskija nabliudienja gidrograficzeskich ekspedicji. Zeszyt 2. 
Gławnoje Gidrograficzeskoje Uprawlenje-Gidro - mietieoro
łogiczeskaja czaśt' - 1917 - Pietrograd. 

2 - Dr. Trzemeski. Ekspedicja na „Eclipsie" dla poiskow lej
tienanta Brusiłowa i Gieołoga Rusanowa (Sprawozdanie pro
wizoryczne). Zapiski po gidrografji. Tom XL, zeszyt 3, 
1916, str. 369 - 407. Pietierburg. 

3 - W miesięczniku „Morskoj Wracz" za miesiąc listopad 1915 r. 
Sanitarnyj otczet po ekspedicji na „Eclipsie" dla poiskow 
eksp. lejtienanta Brusiłowa i gieołoga Rusanowa. 

Recenzje: 

1 - Rabo Sz. i Wiltenburg P.- ,,Poliarnyja strany" Riedaktorskij 
Izdatielskij Otdieł Morskogo Wiedomstwa. Leningrad 1927. 

2 - Backlund O O. .,Nieskolko dannych k poznaniu O-wa Uje
dinienja. Wiadomości Petersburskiej Akademii Umiejętności. 
VI serja 15 czerwca 1916, str. 913 - 919 - Pietrograd. 
(Dotyczy zbiorów dostarczonych Akademii przez dr. T). 

3 - Backlund H. On fossil plante from Solitude Island. Geol, 
Forhandl. Stockholm 1916 p. p. 265 - 266. 

4 - Fransche N. A. The Siberian Sea Road -- The work of 
the Russian Hydroj!raphic Expedition to the arctie - Geo
graphical Review. Juty 1925, p. p. 367 - 398. New-York. 
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KRAJOBRAZ POLARNY. 
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OR. TRZEMESKI W TERENIE NOWOOOKRY· 
TEJ RZEKI OBSERWUJE RUCHY LODÓW 

(1915 Vl.l 

HYDRO • METEOROLOGICZNA 

STACJA „ ECLIPSA" NA LODZIE. 
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NIEWIDZIAt. JESZCZE 

CZt.OWIEKA. 
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ZAŁOGA ŁAMACZY LO· 

DU „TAJ MYR" i „ WAJ· 
GACZ" w DRODZE KU 
,,ECLIPSOWI". 

XVI 

KRAJOBRAZ POLARNY. 

5 - Kratkija swiedienja po Mietieorołogji i Okieanografji Kar
skago i Siewiernago Moriej. Gidromietieorołogiczeskaja 
czast', Gidrogr. Upr. Pietrograd, 1918. (Obserwacje dr. T. 
były bardzo cenne dla powyższego wydania). 

* * * 
Powyższy opis, zresztą niepełny, świadczy o szerokiem 

zainteresowaniu pracą naukową dr. Trzemeskiego. 
Obecnie wśród ludzi ceniących zasługi dr. Trzemeskiego 

dla nauki, powstała myśl utrwalenia pamięci jego dla potomności 
przez nadanie imienia jego rzeczce o<ikrytej przez eksp. 

11
Eclipsa"

1 w pobliżu cypla Wilda i częściowo opisanej przez dr. Trzeme
skiego. W sprawie tej poczyniono pewne starania ze strony 
niektórych instytucyj naukowych i jest nadzieja, że Z. S. S. R. 
potraktuje przychylnie ten projekt zadośćuczynienia i uznania 
dla pracy skromnego i doświadczonego człowieka nauki, który 
przyczynił się do zwiększenia zdobyczy rosyjskich instytucyj 
naukowych. 

(Mapkę okolic zimowego postoju „Eclipsa" podano na str. 370). 
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Mapka •chematyczna okolic zimowego postoju ,,Eclipsa". 

" o ..... 
c 
a. 
::, 

o 
~ ~ 

o 
::,_ 
o N 

p) 
r- o 
)> :T 

o 
)> 

o. 
::, 

1= 1 n 
'< 
u 
ro 

~-ro 
3 

370. -

' 

APOLONJUSZ ZARYCHTA 
l(APITAN KORPUSU GEOGRAFÓW 

' 

KAMERUN 

HISTORJA. O pitrwszem odkryciu rzeki Kamerun niema 
wyraźnych danych, ale można przypuszczać, i.e siało sit to w tym 
samym mniejWifcej czasie, w jakim dokonano odkrycia wielkiej 
wyspy w zatoce Biafra, Fernando Po, t.J. około r. 1471. Nazwa 
Rio dos Cama,oes, luh Rzeka Krewetek, była zapewne nadana 
przez Jednego z dawnych odkrywców portugalskich. W roku 1845 
hyła lu założona A ngielska Misja Baptystów, a w r. 1858 inna 
grupa członków lej samej misji, pracująca na Fernando Po, osiadła 
,o Victoria, ale le fakty nie hyły uznane za formalne owladnit· 
cle kraju przez rzqd hryly}ski. Terylorjum Io, z wyjątkiem 
wittyl kupców i misjonarzy , nie hyło przedmiotem walk politycz
nych, ani celem Wypraw zdohywcttych żadnego państwa europeJ· 
skiego aż do końca X IX stulecia. 

Kamerun interesuje nas Polaków szczególnie, albowiem tu
taj to w r. 1882, kiedy jeszcze żadne mocarstwo europejskie nie 
rościło sobie pretensyj do władzy politycznej nad temi ziemiami, 
zawisła flaga polska, naukowej ekspedycji Szolca-Rogozińskiego. 
Sztandar, za którym nie stała siła polityczna nie mógł się tutaj 
jednakże utrzymać na stałe. Eksploratorski wysiłe.k polskich pio
nierów musiał pójść na marne. W dwa mniejwięcej lata potem, 
w dniu 14 lipca 1884 roku, dr. Nachtigal, po naglących żądaniach 
kupców niemieckich, posiadających tutaj swoje faktorie, ogłosił 
w imieniu Rzeszy Niemieckiej protektorat, obejmujący począt
kowo tylko wybrzeże, w okolicach ujścia rzeki Kamerun. 

Firmy Woerman z Hamburga, Jantzen i Thormahlen -
mogły odtąd pod osłoną niemiecl<lch statków woiennych rozwijać 
działalność handlowo - podbojową. Nie obyło się przytem bez 
krwawych ofiar ekspansji handlu niemieckiego. 

W tym samym roku, 20 grudnia, niemieckie korwety „Olga" 
i „Bismarck" krwawo stłumiły powstanie niezależnych plemion 
murzyńskich nad rzeką Kamerun. Poczem nastąpił szereg wy
praw wojskowych wgłąb kraju, które w następstwie przynio
sły Niemcom protektorat nad jednym z najbogatszych krajów 
Afryki równikowej. 

Szereg traktatów z mocarstwami europejskiemi usankcjono
wał polityczną władzę Niemiec w Kamerunie, znacznie poszerza
jąc obszar pierwszych podbojów. 
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Qranice. Układy z Anglją w r. 1905 i Francją w 1911 usta
liły granice Kamerunu mniejwięcej jak następuje: od południo
wego zachodu - ocean Atlantycki, tworzący tutaj zatokę Biafra. 
Północną granicę wybrzeża stanowi rzeka Rio del Rey, południo
wą rzeka Campo. Kraj graniczy na północnym zachodzie z Ni
gerią brytyjską, na południowym zachodzie - z Gwineją hiszpań
ską, na wschodzie i południu z Kongo francuskiem, na skrajnej 
północy dotyka jeziora Czad. 

Poszczególne oceny powierzchni różnią się znacznie między 
sobą, można jednak przyjąć, że cały obszar obejmuje około 
700 OOO km2 i zajmuje przestrzeń od 2° szerokości geograficznej 
południowej do 12° szerokości północnej. Dziesiąty stopień dłu
gości wschodniej od Greenwich przechodzi przez zachodnią połać 
kraju, dotykając na południu linji brzegowej, czyli, że tutejszy 
czas lokalny odpowiada czasowi środkowo-europejskiemu. 

Długość linii brzegowej wynosi około 350 km. 
Układ pionowy. Kamerun leży na północno-zachodnim skraju 

centralnego płaskowyżu afrykańskiego. Pod względem chara
kteru powierzchni dadzą się tutaj wyróżnić trzy obszary. 

I. Pobrzeże, które stanowi pas nizin, szerszy na północy, 
zwężający się ku południowi. 

Wiele rzek, wpadających do oceanu na pobrzeżu Kameru-
nu, tworzy ujścia typu estuariów. Największe z nich stanowią, 
licząc od północy: ujście Rio del Rey i Kamerunu. Pomiędzy 
temi ujściami bezpośrednio z nizin nadbrzeżnych wystrzela na 
4000 ro odosobniony masyw górski, góra Kamerun, zwana przez 
tuziemców Mongo-ma-Loba. Olimp kameruński. gór a pochodzenia 
wulkanicznego. Zbocza jej stanowią tereny niezwykle bogatych 
plantacyj. Dostępność stoków tego szczytu od strony wybrze
ża czyni je dogodnem miejscem odpoczynkowem dla Europej-
czyków. 

II. Wgłąb kraju poza pasem nizin nadmorskich rozciąga 
się wyżyna, wzniesiona na 600 - 800 ro n. p. m. Począwszy od 
4° szerokości północnej. poczyna się ona wznosić coraz więcej. 
dosięgając w obszarze górnych dopływów Sanagi, jak również 
i w części północno-zachodniej wysokości 1000 ro, a nawet 1200 m. 
Poszczególne szczyty wystają jeszcze wyżej nad średnią powierz-
chnię wyżyny. 

· Najbardziej charakterystyczny krajobraz stanowi wyżyna 
Adamaua. Ogólnie cały obszar kraju wznosi się ku zachodowi 
aż do łańcuchów górskich, przebiegających w kierunku połud-
nikowym. 

Z rzek tego obszaru tylko dwie stanowią arterie dalek~ej 
komunikacji: Njong na południu i Sanaga w środkowym Kame
runie. Pierwsza jest w swym dolnym biegu żeglowna na odległość 
50 km. do pierwszych wodospadów. Wyżej dostępna przez trzy 
czwarte roku dla mniejszych statków. prawie aż do rzek źródło
wych. Sanaga jest największą rzeką kraju. Żeglowna w dolnym 
biegu od wodospadów Edea na przestrzeni 80 km. Wyżej do-
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stęp na dla mniejszych parowcó R k · t d 
cznemi wahaniami poziomu wód :~kre!fe d e o znaczają się zna-
podniosła się przy Edea w 1913 r. o 6,8 ~~zczowym. Np. Sanaga 

rozci!~~ją!;z:i~ ~~sz;~ł!~~gr~~c~y .obejmuje Kamer~n północny, 
południową stanowi górny bieg rz:k'yfl Ada$aud; !ego granicę 
tego obszaru waha się od 200 - 300 enuOe.b re ma wys?kość 
dorze t · · k' m. szar ten nalezy do 
szerok~:cf O Mfei~::.: ~ ~eGe. jeszcze pod Jola mierzącej 1 km 

żeglugi - .znajduje się° j~szcz':un: ~b!'z:~~~ i:O:::u':i~. większej 
Na połnocy obszar północo d t k · · C 

ri:o<!:e.dr~bytfuks:: ~;:t~ ~eL ~~ę~ci~ ~~~i:~· Sz!:t·z ddo;ł~~:~ 
Czad znacznie obniża' t, Ja. r w.mez i Benue, oraz jezioro 
Jezioro. C~ad, którego ~ize~ft~m~~~~~kie ~ pbrze d~szcz_owE:i· 
rzy 01sk1~ poziomie wód powierzchnię 2iooó iła~kiewa1mu1e 
25

eOszczoweJ powiększa się ona o wiele tysięcy ~ 2 . Wysopkoro~~ 
m n. p. m. · sc 

Rzeki i jeziora Na wybrzeżu t k' B· f d 
nu Atlantyckiego liczne i wielkie ::eki 

1 
W~dis;:a; ~i6 d~ ocea

przeszkadzają jednakże w ich całkowit~m w k / ys ~zyny 

::::~j~;:w\~c:'ą~zy~~ie ópł osiadająt ujśc~a ty~uo:~i!a~j~~.zeJ~1= 
'ś , t ' P nocy, s anow1ą· Rio del Re kt · · 

~J cie worzą: Mashantu, Meta, Adonkat ·i Mene dal · y, oreJ 
Jąca do oceanu mniej więcej na •/ 1· .. b ' . eJ, wpada-
kr':i~ti:az;ir:ohht°tz~ od portug.tlsk?!~o ~ł~!:w~~a~z:r~~ ,!{a-

biez~czo~e iloś~i); ~ś~i;' feJw~!~~;i~~eM~~gizaWuiiojAhiaj!l t·ę 
K
~b' ~· oCraz dalej na południe Sanaga 'z M'Ba~ NJ'o~tł Likui . •
ri 1 1 ampo. , e• nJe, 

w gó~:;:i r::k;m Bb~::~ P~dd~!!~ai~ł:sk~~;~ ~~g~~ę bryt1js1j;• 
szaru połnocnego, opadającego ku fez Czad D runu ? . o -
wpa~a rz. Szari, stanowiąca w dolnym. swy~ bi:g}ego hJezdrn~a 
granicę Kamerunu z Kong f k' N wsc o mą lewobrzeżny dopływ Logo~e.rancus iem. a uwagę zasługuje jej 

Jak · · · ł atlantycki~~zo wsp~md1~ em. rzekihKamerunu należące do zlewiska 
s ad ' ~osia aJą w swyc dolnych biegach liczne wodo-
1 Pg Y, s~anowiące b. poważną przeszkodę dla żeglugi prócz 
c:o:J_oziom wody ulega znacznym wahaniom w porz~ desz-

k . N~jwi_ększym jeziorem kraju jest jezioro Czad l · 
.dz~aJneJ połnoty. lJest to najwcześniej i bodaj najJicz~iejz~d~i!~ 
dłu:oaścr!:z 68 JP oratorów czę.ść kraju. Jez. Czad, mierzy 200 km 
99 2 k t ' . k1!1 szerokości.; brzeg południowy na długości 
b. ~ał:. ;Y:no~i~~oj~od~ą l;amcj K:1merun1. ~rednia. ~łębokość 

~!~i~~.:~:i~~~~:y~{~bzn~~k:Z~:!:f !i~1~;ii~f F.~~;:iJ~t 
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nić t. zw. Morze Słoni, w zachodniej części kraju i dwa mme1-

sze Barombi oraz Soden, położone na północ od góry Kamerun 

w odległości 45 km. 

Klimat. Decydując_y_!D czynnikiem klimatu kameruńskiego 

jest ruch pasa gorąca. W styczniu słońce znajduje się na połud

niu kraju, we wnętrzu zaś wieją wiatry z Sahary, suche, chłod

ne, pełne pyłu z kierunku północno-wschodniego, a temperatura 

maleje z południa na północ. Od lipca słońce przechodzi na 

północ na Saharę, a wiatr wieje z południa (przeważnie jest 

to wiatr południowo-wschodni, chociaż w południowym Kameru

nie wiatry południowo-wschodnie i wschodnie są dosyć częste), 

temperatura zaś pozostaje wyższa na północy, niż na południu. 

Na wybrzeżu wieją wiatry zachodnie cały rok, przechodząc 

w południowo-zachodnie w Duala, dzięki specyficznemu ukształ

towaniu doliny. 
Charakter powierzchni wywiera wielki wpływ na tempera

turę. Na wybrzeżu temperatura jest wysoka, chociaż stosunkowo 

niezbyt wielka, dzięki bliskości morza i wielkich obszarów leś

nych. Różnice roczne są małe, dzienne zmiany większe i zwięk

szają si_ę_ w kierunku wnętrza kraju. Koło Duala (port przy 

ujściu Kamerunu) najgorętszy miesiąc jest luty, około 26° C, 

najchłodniejszy - sierpień około 23,7° C. Koło Buea, na stokach 

góry Kamerunu (wybrzeże), na wysokości 798 m najcieplejszy 

miesiąc, marzec, ze średnią temp. 20,6° C, najchłodniejszy -

sierpień o średniej 18° C. Na wyżynie środkowej temperatura jest 

niższa, a zmiany dzienne dwukrotnie większe, niż na wybrzeżu. 

Zmiany roczne małe. W Jaunde, na południu od rz. Sanaga, 

najgorętszy miesiąc, luty, około 23° C, najchłodniejszy miesiąc -

lipiec, około 21° C. Dzienna różnica od 9,5° - 6° C. 

Opady atmosferyczne, jak wszędzie między zwrotnikami, 

różnią się b. znacznie z roku na rok. W zasadzie pobrzeże po

siada więcej deszczu, którego ilość maleje w miarę posuwania 

się wgłąb lądu. Na południu istnieją dwie pory suche, z któ

rych pierwsza (mniejwięcej od grudnia do lutego) jest najlepiej 

zaznaczona, oraz dwie deszczowe, jedna, o największym natęże

niu, w kwietniu, druga we wrześniu, lub październiku; na skraj

nej północy istnieje tylko jedna pora sucha, trwająca około 

8 miesięcy i pora deszczów, której największe natężenie przy

pada na lipiec, lub sierpień. 
Ilość rocznych opadów w Duala wynosi 396 cm, w Kri bi 317 cm, 

w Jaunde 155 cm. Zachodnie stoki góry Kamerun należą do 

najwilgotniejszych okolic świata (916 cm - 1100 cm rocznie). 

W Kamerunie deszcz pada przeważnie w nocy. 

Jak widać, istnieją duże różnice klimatyczne między wy

brzeżem, a płaskowyżem, jak również . między częścią północną, 

a południową. Granicę stanowi mnieiwięcej czwarty stopień szero

kości. Dla północnego wybrzeża średnia roczna wynosi 25,4° C, 

(średnia lipca w Palermo) dla płaskowyżu 24,8° C, w górach 18,1° C, 

dla części południowej 22,5°C, dla obszaru jez. Czad 28°C. Najgoręt-
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szr mi~siąc dla części północnej - styczeń, najchłodniejszy - paź

dzi~mik; w cz~ści południowej - luty i lipiec. Część północna 

P?Siada tylko _1e~~ porę deszczową od ~ońca maja do paździer

mka. Zaczyna1ą Ją i kończą t.zw. ,,tornada . Część południowa ma 

dwie pory deszczowe i dwie suche. Ogólnie średnia ilość opa

dów wynosi: na wybrzeżu 3000 - 5000 mm, na płaskowyżu 

1500-2000 mm, w Garua (północna granica płaskowyżu-746 mm 

w Kusseri (obszar jez. Czad) - 464 mm. ' 

Flor'! i fauna. 1:lora i fauna ryp~wa dla obszarów tropikal

!1Ych. Większą częśc pobrzeża za1mu1ą zarośla mangrowe, sięga
Jące często. do .30 km wgłą~ lądu. Na nizinach rosną palmy 

pandanowi? i rafiowe, wyżeJ typowe lasy tropikalne, złożone 

z wielkich drzew o gęstem poszyciu i lianach. Wyżynę ponad 

pasem lasów porasta wysoka, trzcinowata i twarda trawa. Rośli

ny uprawne: kokos, palmy olejowe, banany, jam, orzech ziemny 

pataty, ka~sa~a, taro mórz południowych kakao, kawa, gum~ 

1 kola. W1elkiem bogactwem lasów kameruńskich jest kauczuk 

który otrzymuje się z liany landop/)ia i z drzewa Kickxia al~ 

przys~łość jego jes! bar?zo .niepewna, chociaż wyżyna N~~un

der.e i wzgórza Sarn posiadaJą źródła dotąd nietknięte. Plan

tacJe kauczukowe znajdują się dopiero w zarodku. 

W okolicach błotnistych żyją · dziki, jak również wiele ga

tunków ptactwa błotnego: pelikany, czaple, bekasy etc. 

. . .w. wielkich rzekach spot_rka się hipopotamy, krokodyle, 

zołw1e I kraby, na brzegach żm1Je. 

We właściwych lasach tropikalnych można znaleść stada 

słoni, antylop, bizonów, małp, wiewiórek i świń. 

Rzeki obfitują w różne gatunki ryb, wiele z nich stanowi 

gatunki jadalne, pomiędzy temi okuń nilowy. 

~o ~zte~y lata w sierpniu i wrześniu rzeki wpadające do 

zatoki roJą ~tę od małych, żółtych krewetek z -rodzaju tballassi

na, występuJących w tak zbitych masach, że dają się z łatwością 
łapać w koszyki. 

Rasy tubylcze. Na terenie Kamerunu miały miejsce wielkie 

ruchy ludnościowe. Rozdział ras i plemion stanowi tutaj problem 

b .. skomplikowany i w obecnym stanie rzeczy (wynikającym pra

~1e całko~icie z tr~dycyj miejscowych i względów językowych) 
Jest daleki od rozwiązania. 

Główną masę ludności stanowią murzyni sudańscy i Bantu. 

Granica ich rozsie~lenia biegnie zgodnie z granicą między pół
nocnym obszarem 1 leśną krainą południową, chociaż nie da się 
ona ściśle przeprowadzić. 

Bantu tutejsi, których języki poszczególne więcej są z sobą 

spok~ewnione, an.iżeli języki grupy Sudańskiej, dzielą się na dwie 

~ałęzie: młods.zą i s!arszą. Starsza składa się z grupy Bakoko 

1 Bakundu, mieszka1ących na południowym zachodzie i z grupy 

M.aka n~ połudn~o-wscho~zie. Młodszą stanowi grupa Fang, za

mieszku1ąca pomiędzy dwiema grupami starszej gałęzi. 
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Pochodzenie, jak również stosunki pomiędzy poszczególnemi 
plemionami murzynów sudańskich są b. niejasne, a ich dialekty 
różnią się znacznie między sobą. W przeważnej masie zamie
szkują oni na południu od jez. Czad, sięgając do wnętrza 
kolonii. Niektóre wielkie szczepy zamieszkują otwarte płasz
czyzny i wyże, a mniejsze grupy dostały się do niedostępnych 
odcinków górskich. 

T.zw. Pygmejowie zamieszkują okolice leśne razem z Bantu. 
Znani są pod różnemi nazwami: Bagielli, Babinga, Bumanjok 
i Bomassa w różnych miejscach. Mogą stanowić resztki pier
wotnej ludności. Liczba ich jest nieznaczna i prawdopodobnie 
maleje. Nic nie wiadomo o ich języku. 

Po bantu i plemionach sudańskich, najważniejszym ludem 
są Fulbe i Haussa. Fulbe'owie nie są liczni, ale posiadają władzę 
w paru dobrze zorganizowanych państwach, blisko _północno
zachodniej granicy i są znani w całym środkowym Kamerunie 
ze swoich wypraw po niewolników. Haussa są również nieliczni, 
ale można ich spotkać na całym środkowym obszarze kolonii, 
Są znani, jako zręczni i przedsiębiorczy kupcy. 

Ogólna liczba ludności tubylczej wynosi około dwa i pół 
miljona osób. 

Białych było tutaj w roku 1913 - 1871 osób w tern 1643 
Niemców. 

Bogactwa naturalne. Należy przypuszczać, że w części pół
nocnej znajdują się pewne bogactwa mineralne, ale dotąd nie 
czyniono poważniejszych poszukiwań. W delcie rzeki Kamerun 
znajdowano naftę, ale liczne wiercenia nie dały zadawalających 
rezultatów. Prócz tego w okolicach Ossidinge znajdują się łupki 
bitumiczne. Tu i owdzie znajdowano też złoto i rudy żelazne. 

Przedewszystkiem jednak bogactwo Kamerunu polega na 
rolnictwie. Najbogatsze okolice rolnicze znajdują się w okolicy 
Victoria (główny port) i Buea (stok zachodni szczytu Kamerunu). 
Znajdują się tu ogromne i bogate plantacje palm kokosowych, 
drzew kauczukowych oraz palm olejowych. Każda plantacja po
siada bardzo dobre urządzenia techniczne, szerokie, dobre drogi. 
Istnieją nawet linie kolejek wąskotorowych. Plantacje są gęsto 
rozsiane wzdłuż całego wybrzeża, aż do granicy z Gwineją hisz
pańską i dalej wgłąb kraju, aż do Jaunde. Czyniono też próby 
plantowania drzewa tekowego. Mahoń i heban oraz jnne gatunki 
drzew meblowych wywozi się z obszaru lasów. 

Produkty. Do najważniejszych produktów wywozu należą: 
kokos, palmy olejowe, kauczuk, kość słoniowa, mahoń, heban, 
drzewa farbiarskie, kawa, tytoń i bawełna. Były również czy
nione próby uprawy herbaty, gwoździków, wanilii, imbiru, piep-
rzu i wielu t. p. 

Ko/onje. Victoria jest połączona z plantacjami Bota kolejką 
wąskotorową, biegnącą przez Soppo do Meania, blisko Buea, 
posiadającą odnogę do Molive. Oprócz tej małej linii istnieją dwie 
linie o metrowej szerokości. Północna kolej z Bonaberi na pra
wym brzegu Kamerunu naprzeciw Duala. Linię tą zamierzano 
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przedłużyć aż do jeziora Czad. Druga linia, środkowa, biegnie 
od Duala do Eseke. Przedłuża ją się do Mbalmajo nad Njong, 
mniejwięcej 30 km na południe od Jaunde. Linia ta biegnie na 
wschód od Dualae do środkowego Kamerunu. Obydwie linie 
kosztowały ogromne sumy ze względu na wielkie trudności 
techniczne. 

Koło Edea, na linii środkowej, prowadzi przez rzekę Sanaga 
most żelazny o jednym łuku - największy tego rodzaju w Afryce. 
Na linji północnej istnieje wiele długich mostów żelaznych, 
z których największe znajdują się w Bepela i Kabe. 

Telegraf. Istnije kabel podmorski między Duala i Lome 
w Togo. Wiele miejscowości we wnętrzu kraju posiad~ połącze
nie telegraficzne i telefoniczne. 

Drogi. Kamerun posiada około 360 km dobrze utrzymanych 
dróg w dystryktach pobrzeżnych. Łączą one następujące punkty: 
Victoria-Biurodi; Victoria-Bombe; Kombo-Kribi-Longji (będzie 
przedłużona wgłąb do Edea i Jaunde); Kribi-Bipindi-LoJo-Jaunde; 
Kribi-Ebolova. Wszystkie te drogi są dostępne dla komunikacji 
automobilowej przez większą część roku. Niemcy utrzymywali 
tu regularną komunikację automobilową. Poza temi głównemi 
drogami handlowemi istnieje wiele dróg drugiej klasy. 

Osiedla. Stolice dyskryktó\f, miejscowości oraz ważniejsze 
punkty zamieszkania b. okupantów są dobrze wybrane pod 
względem położenia, dobrze zabudowane i zaopatrzone, szcze
gólniej w Jabassi, Bare i Jany, gdzie istnieje wiele dużych do-
brze urządzonych domów. · 

Komunikacja wodna. Połączenie z Europą utrzymują statki 
11The African S. S. Co", ,,Elder Dempster Co" i 

11
Chargeurs 

Reunis", zawijające do ujścia Kamerunu. Komunikacja wodna 
z wnętrzem kraju odbywa się przy pomocy małych statków 
rzecznych. Główne porty morskie to Victoria i Duala. 

Zarzqd kraju. Kamerun, podlegający protektoratorowi Rze
szy, został zajęty przez wojska francuskie i angielskie w czasie 
Wielkiej Wojny ostatecznie 18.III.1916. Obecnie stanowi kraj 
mandatowy Francji i Wielkiej Brytanii. Strefa brytyjska podlega 
gubernatorowi Nigerii i składa się z: 

dystryktu Victoria pa póło. od rz. Bimbia 
dystryktów Rio del Rey, Johann- Albrechtshohe i Ossidinge, 
północno-zachodniej części dystryktu Jang, 
dystryktu Bamenda, 
północno-zachodniej części dystryktu Banio, 
skrajnej, południowo-zachodniej części dystryktu Garna, 

wreszcie z obszaru na skrajnej północy Kamerunu, 
który dawniej stanowił państwo autochtonów Bomu. 

Strefa brytyjska obejmuje więc tylko niewielką część pół
nocno-zachodniego Kamerunu. Cała reszta kraju podlega Francji. 
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Dr. JA N R O Z W A O O WS KI 

Dr. W O J C I E C H D Y J A S 

PRZYCZYNY I PODSTAWY 
POLSKICH DĄŻEŃ KOLONJALNYCH 

I. Polskie zagadnienia emigracyjne. 

Zagadnienia kolonialne stanowią dotychczas .ut n~s d~err· 
nie now i niemal zupełnie nieznaną w spo_łeczen~ wie. o s. a 
koncepc~ kolonialna jest dzisiaj nai.ba~dzie1 frapuJąCYf!l PJZeJ~
wem ewolucji naszej myśli emigra~y1ne~ .. Pkowyzbszde .tw1er ~k:ł~ 

· d · zasadnicze pomewaz Ja to ę zie wym . 
~od~is:yiha:;e:~dów, polska 'idea kolonj.alna ~yrobł8: wJ1ączme 
na pniu emigra~yjnym. i od pnia ~ego me rnoze yc o erwana 
b arażenia się na mepowodzeme. . 

ez nw drugiej połowie ubiegłego stulecia rozpocz~ł się ~o rti 
p~erwb~ ruc~ e~igb;ri:l oP,t:t~:.ozLud~~~~- p~~ka. ~fa~

1
\wXi 

o o~o mony i me óln m ruchu zamorskim, 1ak1 się rozpo
udz1ał procentowy w 0

~ .Y k' . . AustrJ'i Jednocześnie szły 
czął z ziem Rzeszy mem1ec teJ 1 . . ó k' .. ak 
f 1 · · polsk1'e za ocean z ziem b. Kongres w 1, J a e em1gracy1ne 1 k ' h ·g acyj-
silne było napięcie przedwojennego ~os iegoh ruc u emki. r od-

, · d fakt z· e 1· ednocześme z ruc em zamors 1m nego - sw1a czy , · 1 t 1 k' g głąb 
b w ł si w dużym stopniu odpływ e ernen u po ~. ie o w 
!ńsiw z~borczych. Działo się to zwłaszcza w Ros11, dokąd. od-

~ływ ał element przeważnie fachowy i wś{kkzta~ony oraf p!~e~: 
czech gdzie robototnicy polscy ze ą.~ . :1• omor~a 
skieg~ zaludnili tłumnie obszary \Yestfal11 .1 ~aditnl\ kich zaga-

Po wojnie światowej .wystąpiło na z1.em1ac. t~f 9~20 z ziem 
dnienia emigracji ze wzmozoną siłą .. W ciągu \ A ki Póło. 
polskich wyemigro~ało do Stanów Z1ednoczonyc mery 

przeszło 100.000 os~b. d gł d siły natężenia ruchu emi-
Państwo Polskie po . ,wz ę em. mie' scu wśród państw 

!~~~1j::ffch~a~::0 ,i;~at::;j ~Wł~~h:~~Roczn~ _1:r~bÓo~~agi:;!: 
ny ludności polskie) po woJn!e w~no;i 450h~~~ąć tak . wysokiego 
nizm gotspodatrczylnpeagno' stl~astąn:t f1·~;ra1 s"%.c zagadnienie em.igracji. 
przyros u na ura . . g · kraju 
W ciągu roku jesteśmy zmus~e01 wysłac poza ramce 
około lub przeszło 200.000 ludzi. 
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Polskie zagadnienia emigracyjne po woJme niezmiernie się 
skomplikowały. Realizacja programu emigracyjnego pomimo, że 
potrafiliśmy już we własnem państwie wytworzyć dość sprawnie 
działający państwowy aparat emigracyjny, natrafia na niekiedy 
niemożliwe do przezwyciężenia trudności. Przed wojną Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej były rezerwuarem, wchłaniają
cym w siebie zbędne na europejskich rynkach pracy ręce ro
bocze. Poza Stanami Ziednoczonemi i Brazylją stały przed emi
grantem otworem obszary Rosji oraz potrzebujący dużej ilości 
rąk roboczych przemysł niemiecki. Po wojnie sytuacja zasadni
czo się zmieniła. Stany Zjednoczone zamknęły dla przybysza 
europejskiego swe gościnne dotychczas wrota. Ruch emigra
cyjny polski wewnątrz dawnych państw zaborczych został wstrzy
many, wskutek wytyczania naszych granic, a szczególnie wsku
tek koniunktury politycznej. Znaleźliśmy się odrazu wobec 
kryzysu terenów emigracyjnych. Terenów tych zabrakło. Jedy
nie Francja mająca wielkie obszary zniszczone doszczętnie pod
czas wojny i przeżywająca silnie zarysowany proces depopulacji, 
potrzebowała i potrzebuje w dalszym ciągu wielkiej ilości rąk 
roboczych. To też niezwłocznie po zakończeniu wojny fale emi
gracyjne z Polski poszły w kierunku Francji. Dziś posiadamy 
poza granicami państwa przeszło 7 milionową emigrację. 

Przed wojną utrwalił się w Polsce specjalny pogląd na emi
granta i na sprawy emigracyjne. Dawało się emigrantowi współ
czucie, wymagało się zaś od niego pamięci o porzuconej Ojczy
źnie. Wraz z narodzinami niepodległego Państwa Polskiego po
gląd ten uległ zmianie. Przedwszystkiem proces emigracyjny 
musiał wyjść ze swego stanu pasywnego i stać się aktywnym. 
Z jednej strony zostały nakreślone rola i . obowiązki państwa 
względem emigranta i dla realizacji tej roli i tych obowiązków 
został powołany do życia specjalny aparat emigracyjny, z dru
giej zaś strony, zostały ściśle sprecyzowane rola i obowiązki emi
granta znajdującego się na obczyźnie względem jego kraju oj
czystego. Dając emigrantowi pomoc i opiekę, umożliwiając mu 
byt na obczyźnie, broniąc go przed wynarodowieniem, zapra
gnęliśmy jednocześnie aby ta żywa siła odpływająca z kraju dla 
nas nie przepadała, aby emigrant nasz był wykładnikiem państwo
wości polskiej na zewnątrz i aby państwo polskie choć w części 
miało korzyści z pracy tego emigranta. Widzimy, że nieskompli
kowane przedwojenne zagadnienia emigracyjne w dzisiejszej 
Polsce weszły w fazę trudną, jeżeli chodzi o tereny emigracyjne 
i skomplikowaną, jeżeli chodzi o program emigracyjny. Polska 
myśl emigracyjna poczęła przeto pracować intensywniej i wyła
niać coraz to nowe koncepcje. 

li. Konieczność posiadania przez Polskę własnych 
nieskrępowanych terenów. 

Przed kilku laty specjalne ekspedycje polskie oficjalne i nie
urzędowe, badały tereny Peru i Angoli pod kątem przydatności 
tych terenów pod osadnictwo rolne polskie. Jednocześnie pisa-
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rze emigracyjni rzucili koncepcję koncentracji emigracji "".Yc~o
dząc z założenia, że jedynie emigracj~ skon~':ntrow~na nt~ opuści do wynarodowienia. Za teren na1bar~zie1 nada1ący .się dla 
koncentracji emigracji uznano Paranę, . gdzie chł?~ pdolsbki . pdz~~ 
szereg pokoleń potrafił zachować swo1ą polskośc 1. z o yc o ~ 
pokaźny stan posiadania materialnego, oraz potraflł wytworzyc 
na obcym gruncie normalne miniaturow~ społecze~stwo polskie. 
W roku 1929 odbył się w Warszawie. pier~szy Z1a~d Polaków 
z Zagranicy i ten pierwszy sejm em1gracyJ!1Y na ktory!D rep~e
zentowane były wszystkie bez wyjąt~u polskie !e~eny emigracy1ne 
i ośrodki mniejszościowe był wspamałym wy~1kiem postę~u ob
ganizacyjnego w dziedzinie naszych zagadnień emigracy~nyc. · 
W lutym, 1928 r. została po raz pierwszy porus~ona pu~hczn~e 
polska koncepcja kolonialna, została rzucona 1d~a pos1adama 
przez Polskę włas1;1ych te!enów przydatnych pod me~krdpo1aną~ 
swobodną ekspa~s1ę żywioł~ pols~iego. W r. 1 ?29 z1az de ega _ 
tów Ligi morskie) i rzeczne) powziął "!' J:>oznamu u~hwał.ę doma 
gającą się od rządu polskiego wystąpiema na tereme mi~dzyna
rodowym O przyznanie Polsce niezależnych terenów kolon1alnych. 
W ciągu tych paru lat idea. kolonialna .zdobyła w Polsce gru1~ 
niezwykle podatny i potrafiła wywalczyc sobie prawo obywa.te._ 
stwa wśród najszerszych warstw społecznych. N~ w~lnym z1ez 
dzie Ligi morskiej i rzecznej jaki odbył się w paźdz1em1ku,i~30 .r. 
organizację tę, która wcieliła do swego prog~amu z~ga merua 
kolonialne, postanowiono nazwać Ligą Morską .i K?lo~1alną.. . 

Gdzież są te podstawy, na kt?!ych opiera1ą się dązema 
polskie do posiadania własnych kolomJ? . Należy stwierdzić na wstępie, że podstaw tych. Jest . zbyt 
wiele i że wszystkie one przemawiają za koniecznośc1c~ J?OS1ada
nia przez nas własnych terenów kolonialnych. Przemaw1aJą zatem 
względy formalno-prawne i względy rzeczow.e. . 

W końcu ubiegłego stulecia Rzesza me~mecka ~ drodz~ 
pokojowych targów międzynarodowych po.trafi_ła ~do~yc sto~un 
kowo wielkie imperium kolonialne. Kolonie mem1eckiS zda1do
wały się przeważnie w Afryce (Kamerun, T<?go, D~u~sch- ue ~est
Afrika, Deutsch-Ostafrika) i te były na1bardz1e1 ~artośc1owe. 
Pozatem były one porozrzucane na wyspach Ocean11. . . 

Na skutek przegranej wojny Niemcy utraciły wszystkie s~oJe 
posiadłości kolonialne. Na m?cY ,art. 119 Traktatu Wersals.k1eg~ 
Niemcy zrzekły się na korzyśc głownych mocarstw sprzym1erzo 
nych i stowarzyszonych wszelkich praw i tytułów d? .swych ~o
siadłości zamorskich. Jednoc~eś1;1i.e art. 2~ p~ktu ~igi N~rodow ustalił zasady rządzenia kolon1ami 1 terytor1am1 nalezą~emi prz':d 
wojną do państw zwyciężonych. Artykuł ten ustalił zupełnie 
nowe nieznane dotychczas na terenie mi~dzynarodowym zasady 
administrowania kolonjami. Na podst,aw1e, tego ar_tykułu główne 
mocarstwa sprzymierzone n~ korzyśc .ktorych ~iemcy .z~zekł)'. się .swych posiadłości kolon1alny<:h, me. st~ly ~1~ właśc1c1ela~i 
kolonii po-niemieckich. (Wchodziły tuta1 rowmez kw 1grę ~o.sifł dłości tureckie w Azji Mniejszej). Powołany arty u po zie I 
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te kolonie i terytoria na trzy kategorie, zależnie od stopnia ich 
rozwoju kulturalnego. Stworzony został t. zw. system mandatowy 
na mocy ktorego poszczególne kolonie zostały oddane jedynie 
pod zarząd poszczególnych mocarstw sprzymierzonych. Pakt 
Ligi mówi: ,,dobrobyt i rozwój tych ludów (zamieszkujących te
rytoria po-niemieckie i po-tureckie) stanowią święte posłannictwo 
cywilizacji i dlatego godzi się włączyć do niniejszej umowy rę
kojmię spełnienia tego posłannictwa. Najlepszym sposobem urze
czywistnienia w praktyce tej zasady jest powierzenie opieki nad 
tymi ludźmi narodom rozwiniętym, które ze względu na swe za
soby, doświadczenie i położenie geograficzne, mogą najskuteczniej 
przyjąć na siebie podobną odpowiedzialność i zechcą ją przyjąć; 
narody te wykonywałyby opiekę w charakterze mandatariuszy 
związku i w jego imieniu". 

Pozatem sam charakt~r mandatu jest różny zależnie od sto
pnia rozwoju kulturalno-cywilizacyjnego mieszkańców zamieszku
jących dane terytorium, położenia geograficznego tego terytorium 
oraz jego warunków gospodarczych. Rozróżniono tutaj t. zw. man
daty a), b), i c). Do kategorii mandatów a) należą te terytorja 
(po-tureckie), które osiągnęły taki stopień rozwoju kulturalno
cywilizacyjnego, że ich istnienie niepodległe może być uznane 
pod warunkiem, że mandatariusz będzie udzielał im swoich rad 
i pomocy, oraz będzie kierował ich administracją, aż do chwili, 
kiedy dojrzeją one do zupełnie samodzielnych rządów. Pakt Ligi 
idzie tak daleko, że narody zamieszkujące terytoria mandatowe 
a) mają możność wyboru mandatariuszy. Przebija tułaj wyraźnie 
ideologia Wilsona, bezużyteczna zresztą w praktyce, bo trudno 
sobie wyobrazić aby n. p. Palestyna nie zgodziła się na narzuco
ny jej mandat angielski. 

Do kategorii mandatów b) zostały zaliczone terytoria znaj
dujące si~ w Afryce (Togo, Kamerun, Deutsch Siidwest Afrika, 
Deutsch Ostafrika). Pakt Ligi wymaga aby mandatariusz podjął 
na terytorjach mandatowych b) taki zarząd, któryby uniemożli
wiał nadużycia, jak handel niewolnikami, bronią i alkoholem, 
zapewniał wolność sumienia i religji, zabronił wznoszenia fortec, 
zabronił wyszkolenia wojskowego tubylców, wreszcie zapewnił 
innym członkom Ligi Narodów równe prawa wymiany i h~ndlu. 

Wreszcie do kategorii mandatów c) zostały zaliczone przed
wojenne posiadłości niemieckie rozrzucone na wyspach Oceanii, 
które dla swej nielicznej ludności, niewielkiego obszaru, oddale
nia od ognisk cywilizacji i t. p. mogą być najlepiej rządzone pod 
panowaniem ustaw mandatariusza jako część nierozdzielna jego 
terytorium z zastrzeżeniem jednak, że słuszne prawa ludności 
tubylczej będą dostatecznie zagwarantowane przez manda
tariusza. 

Mandatariusz ma obowiązek składać Lidze Narodów corocz
nie sprawozdanie ze sprawowanego przezeń mandatu i tym celu 
Liga powołała do życia specjalną komisję mandatową, która ma 
za zadanie kontrolę nad sprawowaniem mandatu. 
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• 
Tak się przedstawia powojenny kolonialny system manda

towy. Praktycznie jednak Liga Narodów w sprawie podziału 
poszczególnych mandatów nie miała wiele do powiedzenia. Man
daty zostały podzielone i przydzielone przez Radę Ambasadorów. 
To też żadne z państw mniejszych, pomimo, że wszystko wska
zywało na konieczność posiadania przez nie własnych terenów 
kolonialnych, kolonji nie uzyskało. Wielkie mocarstwa sprzy
mierzone, które wygrały wojnę, wojenny łup kolonja)ny rozdzie
liły tylko pomiędzy sobą. 

Mówiliśmy, że Rzesza niemiecka zdobyła swoje imperium 
kolonialne w drodze zupełnie pokojowej. W wysiłkacb narodu 
niemieckiego skierowanych ku zdobyciu przez Rzeszę kolonji, ludność 
polska pozostajqca pod ówczesnym zaborem niemieckim, wzięła rów~ 
nież swój udział procentowy, czy to w postaci podatków ściqganycb 
na cele kolonjalne, czy też w postaci żywej siły Ludzkiej wysyłanej 
do kolonji w cbarakterze żołnierzy, urzędników i t. p. 

I tu właśnie jest prawno-formalny motyw do domagania się 
przez Polskę przydzielenia jej części byłych kolonii po-niemieckich. 
Ziemie polskie b. zaboru niemieckiego stanowiły 8 procent ca
łości terytorium Rzeszy. Stosując ten procent do byłych nie
mieckich terenów kolonjalnych obliczamy, że terytorjum kolon
jalne, któreby powinno Polsce przypaść w udziale, wyniosłoby około 
J00.000 klm2

• 

Należy tu jednak odrazu usprawiedliwić, że gdyby pozosta
wał nam tylko ten motyw prawno-formalny, to kwestia uzyska
nia przez Polskę terenów kolonialnych byłaby, jeżeli nie wyklu
czona, to bardzo problematyczna. Zresztą samo wystąpienie 
publiczne z tym motywem byłoby nie do pomyślenia. Państwo 
nasze posiada natomiast inne, dość potężne atuty w ręku, które 
przemawiają za koniecznością posiadania przez nie własnych 
kolonij. Atutami takiemi sq nasze wewnętrzne stosunki populacyjne 
i gospodarcze. W skazywaliśmy już na zjawiska emigracji orga
nicznie związane z bytem narodu polskiego i właśnie ten atut 
jest atutem potężnie przemawiającym za koniecznością pozyska
nia przez Polskę nieskrępowanych terenów pod ekspansję naro
dową. Kraj o wysokim przyroście naturalnym, jakim jest Polska, 
znajduje się zawsze w gorszych warunkach gospodarczych od 
krajów o słabszym przyroście naturalnym. Nie mogąc zatrudnić 
całkowitej ilości własnych rąk roboczych, zmuszeni jesteśmy roz
budowywać nadmiernie aparat społeczno-ubezpieczeniowy. Bez 
wątpienia, że miljardy wydawane corocznie na opiekę społeczną, 
hamują w znacznym stopniu rozwój kulturalno-cywilizacyjny 
państwa i w ten sposób pośrednio wpływają na zahamowanie 
ogólnego rozwoju ludzkiego. Wysyłając emigrację poza granice 
Kraju, przyczyniamy się, a niekiedy wyłącznie przy pomocy 
swych własnych rąk roboczych, budujemy potęgę narodów obcych 
oraz wzbogacamy je. Wysyłając emigrację poza granicę Kraju 
przez jej częściowe wynaradawianie się, wypełniamy własnym 
elementem ludzkim te luki, jakie się tworzą w ludności danego · 
kraju, na skutek słabego przyrostu naturalnego. Wzamian za to 
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ni~ o~rzymuje~y ni.c. Mamy jedynie zwięks~one wydatki z tyt. 
op1ek1 nad em1gracJą, mamy kłopot z ustalemem i realizowaniem 
takiego czy innego programu emigracyjnego. Emigracja lokowana 
na terytoriach obcych państw, niekiedy pomimo woli urabia za
~ra~icą dla swego kraju fatalną opinię, robi złą propagandę. 
Emigrował element mało kulturalny, o niskim poziomie umysło
wym. Parobek wiejski, robotnik niewykwalifikowany służąca. 
!o !eż ~- umyśle przeciętne~o, nie g~z~szącego większą dozą 
mtehgenCJl bourgeois zachodmo-europeJsk1ego, poczęła się kształ
to';Va~ opinia, że Polska ~e~t krajem parobków i licho płatnych 
naJm1tów. Tę fatalną opmJę trzeba było po wojnie mozolnie 
odrabiać. N. p .. Anglj~ P?Sia~a również sw?i ruch emigracyjny 
o. ba~dzo wysokim ~aP,1ę~1u, J~dnak utarło się P<?Wszechne poję
cie, ze ';\'Yraz '!Ang~1k Jest rown?z~aczny z poJęciem siły, bo
~ac~"':a 1 potęgi. ~ Je~nak, powo_lme ~ak w Polsce tak i w Anglji 
1~t01eJe znów ang1!ls~i parobek I angielska służąca, których po
z10m kulturalny me Jest wcale wyższy od poziomu podobnych 
Judzi w Polsce. Zachodzi jedynie ta różnica zasadnicza że wów
czas kiedy angielski parobek i służąca emigrują wyłąc~nie tylkc 
do swoich własnych kolonij i dominiów, to robotnik polski emi
gruje na terytorjum obcego państwa i tu jest często obiektem 
obserw~cyjny~ na . po_dstawie któfe~o często obywatel obcy 
kształtuJe sobie poJęcie o państw1e 1 społeczeństwie polskiem. 
Często słyszy się w polsce zdanie pochwalające państwa obce, 
któr~ go.d~i ~ię na przyjmo~anie emigracji polskiej. Sąd taki jest 
conaJmmeJ Jednostronny 1 krzywdzący robotnika polskiego za
robkującego na obczyźnie. 

N: p .. robotnik polski jest dla ~rancji elementem wysoce 
dodatmm I zaczęto go tam sprowadzac masowo. Robotnik ten 
a _nie kt~ inny, ~cl.budował s~oiemi ręk?ma zniszczone obszary 
połnocneJ FrancJl I doprowadził produkc,ę kopalń i fabryk fran
cuskich do normy przedwojennej. 

W takich warunkach byłoby rzeczą nieuczciwą twierdzić, 
że wyświadcza się nam dobrodziejstwo, kiedy się na obczyźnie 
daje pracę naszemu robotnikowi. Kwestia kto komu wyświad
cza dobrodziejstwo, jest tutaj otwarta i nadaje się do dyskusji. 
Bez wątpienia, że państwo odczuwające kryzys bezrobocia do
znaje pewnej ulgi, przez ulokowanie swoich bezrobotnych i na 
obcym rynku pracy. Jednakże zauważyć musimy iż znacznie 
łatwiej sobie poradzić z nadmiarem ludności, zwłaszcza w kraju 
rolniczym aniżeli z brakiem tej ludności w kraju o charakterze 
przemysłowym. Dla przykładu możnaby tutaj przytoczyć rów
nież i Rzeszę niemiecką. Jest u nas powszechnie znanem zja
wisko t. zw. emigracji sezonowej do Niemiec. I tu nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że pruskie obszary rolne nie dałyby 
sobie rady bez rolnego robotnika z Polski. 

Nie należy zapominać, że chłop polski w Brazylji, pędzony 
wiecznym głodem ziemi, wytrwały i pracowity, uczynił z dzikich 
i niedostępnych puszcz parańskich, najbardziej wartościowy pod 
względem gospodarczym stan republiki brazylijskiej. Wszystko 
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to wskazuje nam, że praca polskich rąk roboczych s.tano~i c~ę
sto niezastąpione bogactwo dla narodów obcych. Ni.c _tez dz~w.
nego, że powinniśmy dążyć do tego by ta praca, chociaz w częsc1, 
nie przepadała dla nas na marne. . . 

Robotnik nasz pracujący na własnym tereme kolonJalnym 
przyczyniałby się do dalszej organicznej rozbudowy naszego 
aństwa do ugruntowania Polski za morzem. . 

P Na{większą ilość bezrolnych i małorolnych mamy na . ~s1. 
Stwierdzenie to już odrazu wskazuje ja~i . ch~rakter J?Owmi.e~ 
posiadać polski teren kolonjalny. Oczywiście, 'fe kolonJe posia _ 
dają duże wartości pod względem handh>wym, J~k.o bazy s~ko~. 
ca jako czynnik wpływający na rozwoJ morsk~eJ kom1;1m ac11, 
na' rozbudowę portów krajowych i t. p. Je~nakze kolo~Ja pr~y
datna dla Polski powinna się przedewszystk1em nadawac chocby 
w swej części tylko pod masowe osadmctwo rolne. 

III. Dążenia poszczególnych krajów 
do uzyskania koj onij. 

Jakże prżedstawiają się obecnie sprawy kolonialne na te· 
renie międzynarodowym? k k 

Włochy uważają się za pokrzywdzone prze~ tra !aty. po o
jowe. jeżeli chodzi o podział kolonij. W p~ogram1~ pohty~1 włos
kiej Mussolini sprawę rozszerzenia włoskich posiadłości kolon
ialnych w Afryce postawił tak mocno, że spowodo~ała. ona ostry 
konflikt francusko-włos~i zagrażającv: n8:wet . pokoJowi. europeJd 
skiemu. Włosi, posiada,ąc Tr~poh~anJę me~b.yt w~rt~ś~i~wą ~o h 
względem gospodarczym i lokuJąc Jedn~czesme duze. ilosci ~woic 
kolonistów w afrykańskich po~iadłościacb franc~skic~, dązą tam 
do rozszerzenia swego terytortalnego stanu pos1adama .. 

że sprawy te traktowane są we Włoszech. !1a pierwsze~ 
miejscu dowodzi choćby fakt że podczas ostatnie) !e.konstrukc11 gabinetu włoskiego, nie kto inny, tylko sam Mussolm1 zatrzyma 
w swym ręku tekę ministra kolonij. 

Niemcy ani przez chwilę nie myślą o zupełnem wyrz~~ze
niu się swych dawnych terytoriów kolonjalnych. Przedsta~ici':le 
Niemiec w Lidze Narodów traktują przedwof enne. kolonJe nte· 
mieckie nadal jako własność Rzeszy oddaną Jed.yme w czaso~y 

· zarząd obcym mocarstwom. Stresemann op~rł s!ę ~ategoryczme 
kiedy Anglia chciała włączyć dawną kolonJę mem!e~ką Ta?ga
nyikę do obszaru celnej unii południowo-afrykańsku~)· .A ~tedy 
chodziło o spłatę reparacji wojennych, to delegat me~t';cki Dr. 
Schacht zaznaczył, że reparacje n!e będą spłacone, dopoki przed
wojenne posiadłości kolonialne me wrócą na łono. Rzeszy. k 

Tak się zachowują kraje dążące do .uzysk9:ma .terenów ?
lonjalnych. Z drugiej znów strony, . kraJe pos1ad~1ące kolonie 
nie mają zupełnie zar_niaru. ustąp1ema czegokolwiek ze swego 
kolonialnego stanu posiadania. . d . d . 

Nie ulega jednak wątpliwości, że ostatme słowo w. zt! zi· 
nie posiadania kolonialnego nie zostało jeszcze wypowiedziane; 
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jest tembardziej kwestia otwarta iż niektóre Państwa kolonialne 
mają olbrzymie trudności w związku z posiadaniem zbyt rozle
głych kolonij. 

Wiadomo np., że Indie i Indochiny w sposób bardzo ucią
żliwy komplikują politykę Anglji i Francji. Wiadomo również, 
że państwa zwłaszcza mniejsze, posiadające wielkie tereny ko
lonialne przerastające niekiedy kilkunastokrotnie swoim obsza
rem obszar metropolii, nie potrafią opanować tak wielkich tery
toriów nietylko pod względem gospodarczym i kulturalnym, ale 
nawet pod względem administracyjnym. 

Po wojnie, z chwilą powołania do życia Ligi Narodów, 
sprawy kolonialne zaczęły coraz częściej zjawiać się na porządku 
dziennym prac Ligi. Zrobiono tutaj olbrzymi krok naprzód przez 
podporządkowanie zagadnień kolonialnych ogólnie przyjętym za
sadom i normom wśród krajów cywilizowanych, ponieważ do
tychczas zagadnienia te należały bez wyjątku i bez zastrzeżeń 
do zakresu działania jedynie tylko państwa - właściciela ko
lonii. Zwłaszcza międzynarodowe Biuro Pracy coraz częściej 
wgląda do spraw związanych z polityką pracy jaką stosuje da-

. ne państwo względem swoich kolonij. W kolonjacb istniał i istne
je jeszcze dotychczas t. zw. l)rzymus pracy na mocy którego tu
ziemcy. na żądanie władz administracyjnych. zmuszeni są stawić 
się we wskazanym miejscu do wyznaczonej dla nich pracy. 
Międzynarodowe Biuro Pracy chciało, aby niektóre zagadnienia 
dotyczące polityki pracy w koloniach podlegały · bezpośrednio 
jego kompetencji, że się tak wyrazimy, ponad głową właściciela 
kolonii. W r. 1930 Biuro Pracy rozesłało w tej sprawie do państw 
specjalny kwestjonarjusz. Takie postawienie sprawy godzi już 
w suwerenność poszczególnych państw na ich .własnych terytor
iach kolonialnych. 

To też państwa kolonialne robiły wszystko. co było tylko 
w ich mocy, aby nie dopuścić do rozesłania kwestionariusza. 
Jednakże napróżno - zostały one przegłosowane. 

Jest rzeczą słuszną, aby zagadnienia kolonja/ne były rozstrzy
gane na terenie międzynarodowym. Jest słusznem równieź dqźenie, 
aby parcelacja zawsze słabo zaludnionycb terenów kolonja/nycb od
bywała się w sposób sprawiedliwy i celowo dostosowany do warun
ków populacyjnycb i gospodarczycb tycb państw, które pragną wzg/. 
muszą posiadać kolonje. Zjawisko przeludnienia Europy oraz zwią
zanego z tern przeludnieniem, trwałego juź dzisiaj europejskiego bez
robocia, mogłoby być w znacznym stopniu złagodzone przez należyte 
i celowe wyzyskanie terenów kolonja/nycb. · 

Kiedy po raz pierwszy w Polsce zostały rzucone hasła ko
lon'ialne, prasa niemiecka zarzucała nam, że jesteśmy imperiali
stami, że nie potrafimy gospodarować w koloniach, że nie mamy 
pieniędzy na gospodarkę kolonjalną. 

Właśnie typowy przykład imperialistycznej polityki kolon
ialnej dały Niemcy, zdobywając z końcem ubiegłego stulecia 
swoje imperium kolonialne. Posiadając rozległe tereny kolon
ialne Niemcy kierowały jednak swoją dość liczną emigrację do 
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Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ~~j, ponie~aż ~ol?nje 
były potrzebne Rzeszy wyłącznie dla 1e1 celów unper1ahsty
cznych i wielkomocarstwowych. Polsce natomiast są potrzebne 
kolonie dla małorolnych i oezrolnych ch~opów. . . 

Gospodarować w kolonjach potrafimy! .Posiadamy pierw-
szorzędny materiał kolonizatorski: gospodaru1~c w war~n~ach 
kolonialnych chłop polski w Brazylji, Ąrgentyme, Kanad~t':, 1ak.o 
kolonista zdał egzamin z wynikiem celuJącym, zdał go lep1e1, am-
żeli kolonista niemiecki. 

Utraciliśmy ongiś własny niezależny byt państ~o~y w tym 
właśnie momencie, kiedy państwa zacbodmo-europ~Jskie zdo~y
wały swoje tereny kolonjalne. Je~nakże ~ okresie utraty me
podległości wykazaliśmy przed światem pier~szorzędne zd?l~ 
ności jako odkrywcy i zdobywcy terenów .~olon1alnych.. Prz~ciez 
Madagaskar był zdobyty i oddany Franc11 przez Bemowskiego, 
przecież Strzeleckj pierwszy eksplorował nieznany obszar Au
stralii, przecież Szulc-Rogoziński był odkrywc, Kamerunu. Mo
żnaby tu wymienić cały szereg innych nazwisk począwszy od 
Jana z Kolna, o którym legenda głosi, że pierwszy dotarł do 
brzegów Ameryki. · d 1· · 

Nie ulega wątpliwości, że gdybyśmy wówczas posta ~ 1 me-
podległe państwo, na wielu dzisiaj óbcych terenach kolonJalnych 
powiewałaby flaga polska. 

IV. Kolonje jako problem gospodarczy. 

Dr. Hjalmar Schacht, do niedawna wsze.chp_otęż_ny pr~z.Y: 
dent Banku Emisyjne~o i dyktator waluty 01em1eckie1, dz1S1a1 
najwytrwalszy propagator rewizji Tra~tatu Wersal~kiego, wygło
sił w niemieckiem towarzystwie kolon1alnem w dmu 24.ID 1926 .r. 
zn.amienny referat p. t. ,,Neue K?lonial - Politik". W referacie 
swym opierał się Schacht wyłączme na przesłankach natur! g~
spodarczej twierdząc, że świadomość rz~czr gospod<;1rczycb k1eru1e 
calq polityką. Potępił on ostro. pesymi~!o~, ~ów1~cych o . t~u· 
dnościach powrotnego uzyskania kolom) memieck1ch, stawia1ąc 
ich w jednym rzędzie ze szkodnikami _Państwa. , 

Gdy weźmiemy pod uwagę, w 1ak. systematyczny s~osob 
Niemcy uprawiają propagandę we~nątrz .1 na zewnątrz kraJu dla 
odzyskania kolonij, ile wydano naJrozma~tszych. rozpraw nauko
wych i broszur w okresie powojennym, ile per1odycznych cza: 
sopism wpaja w każdego ?,bywatela ś~iado~ość ~ konieczności 
zdobycia nowych terytorJow w kolon!a~h, 11~ zwi~zków kol?n
jalnych, rozszerzających coraz bardzt~J kręgi swoic~ wpływow, 
istnieje w Niemczech, to niezadowolerue S<;ha~hta . mimo tak dl_l
żego, propagandowego wysił~u !larodu me~1eck1e~o, w~kazuie 
na wagę, jaką Niemcy. przywi,.zuJą do kw_est1i kolonJal~eJ. . 

Poruszając kwestię kolon11 dla Polski często spot~ kamy się 
z argumentem własnych obywateli, że posiadamy tak ogromne 
i dotychczas w ułamkowej tylk'? czę~ci wyzy~~ane bogact~a na
turalne, że zamiast wysyłać em1~racJę do kraJow zamorskich na 
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ryzrkowny byt, za~iast. zdobywać na zagranicznych rynkach 
k~p1tał.ow,vch, odpowiedni~ .fundusze dla finansowania akcji kolo
mzacyJn~J, byłoby . bardzie) celowe zużytkować w odpowiedni 
sposób siły ~konom_1czoe ~ kraju. Pod ciasnym kątem widzenia 
P~~ob~e. tw1erdzen~e. nabiera pozorów przekonywujących. Po 
bhzszeJ Jedn~ ~nahzie poszczególnych elementów gospodarstwa 
nar~dow~go .1 międzynar.odowych stosunków między poszczegól
nemi kra!am1, przych?dz~y s1ę do konkluzji, że problem kolonji 
dla_ Pols~1 _z Pflnktu_ widzenia czysto gospodarczego ;est zagadnieniem 
naj1stotme1sze1 wag,. 

. P?s!aw.imy na pierwszym miejscu pytanie: czy oraz jakiemi 
~oznos~1an11 g'?spodarczem1 rozporządza Polska dla zrealizowa
nia swoich zamierzeń w zakresie kolonij. 

Dl~ przepro~a.dzenia planowej kolonizacji potrzebne są 
następuJąc': czynmki: a) terytorium kolonizacyjne, b) ręka robo
cza, c) kapitał. 

Odpowi~dź. jest ~u. 1:>arąz? łatwa (pomijając moment polity-' 
czny): !}a kuh ziemskie) istmeJą ogromne połacie kraju, niewyzy
skane Jeszcze dla celów kolonizacyjnych. 

Powstało ogólne mniemanie, że Anglja. Francja i inne mo
carstwa z .~łasn~mi k?lonjami wykorzystały do krańca rentownej 
eksp.loatac11 sw_o1e kraJe zamorskie, a o ile dzisiaj wyrażają goto
wośc przyznama Polsce pewnych połaci dla pracy kolonizacyjnej 
natenc.za~ w<;hodzą w . rachubę tylko takie terytoria, których 
upraw1a01e me zapewma nawet dolnej granicy rentowności. 

. (P_ominie~y. tu stronę terytorialną problemu własnych kolonij, 
a za1m1emy się ich stroną gospodarczą). 

Dr~gim warunkiem planowej akcji kolonialnej jest rozpo
r~ą~zame dostateczną il<;>ścią wykw~lifikowanych rąk roboczych. 
C1ęzar. g~tunkowy polskiego robotmka rolnego i jego nadmiar 
w kraJu Jest zbyt dobrze znany. Jakość zawodowa emigranta 
naszego, Jak~ przeszłości tak obecnie, ceniona jest "wysoko i wszyst
ko p~zemawia za te.ro, że robotnik polski i w przyszłości nie 
Ptrac1 swych specyficznych dla pracy kolonizacyjnej walorów 
. onadto Polska posiada setki tysięcy zahartowanych i wypró~ 

b?wanych w pra.cy koloniza~yjnej robotników, którzy niewątpli
wie z utęskmen_iem o~~eku1ą. ~hwili przeniesienia warsztatów 
pracy ~o własneJ k?lon1i PC!lskieJ lub przynajmniej do zbiorowego 
terytorium wyłączme polskiego. 

. ~aiważniejszym _z natury rzeczy warunkiem planowej kolo-
ruz~cJi Jest strona fmansowa; należy tu jeszcze podkreślić że 
kapitał zaangażowany w kolonjacb przez lat kilkanaście ieże// nie 
kilkadzies~qt nie .zapewnia nawet. oprocentowania. Cbodziioby zatem 
o zdobycie kapitału dlugoterm1nowego i „odpornego". Ponieważ 
pow?lne temp'? P!O~e~u polskiej kapitalizacji wewnętrznej i cał
ko~ite wchło.~1ę~ie JeJ '?rzez rodz!my or:~anizm gospodarczy nie 
moze st~now~c zró~!a fman~owan~a akc)l kolonizacyjnej, przeto 
zac~od~1 komeczn.osc szukama kapitału na zagranicznych rynkach. 
Kapitalista zagramczny może w nierzadkich wypadkach chętniej 
zaangażować się w akcji kolonizacyjnej, aniżeli w udzielaniu 
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danemu krajowi pożyczki długoterminowej dla rozbudowy gospo
darstwa narodowego. Pozostawiając poza nawiasem moment 
polityczny w ruchu kapitałów, nadmienić należy, że inwestycja 
w przedsiębiorstwach kolonialnych, jeżeli nie zachodzi tranzakcja 
o charakterze wybitnie spekulacyjnym, przedstawia większe bez
pieczeństwo lokaty. Inwestycje kolonialne bowiem mają prawie 
wyłącznie jako przedmiot produkcji surowce, poszukiwane dzisiaj 
na całym świecie. 

Kryzys surowcowy, o którym się tak dużo słyszy w doJ.:>ie 
obecnej, prawdziwie nie istnieje. Poziom cen surowców rozwija 
się wprawdzie po linii ogólnej konjuktury gospodarczej, odzna
czając się przytem poważniejszemi wahaniami, w jego efekcie 
końcowym jednak zapewnia producentowi wcale zadawalniający 
stopień rentowności. Zatem przeciętnie biorąc, eksploatacja tere
nów surowcowych zawiera dla kapitału większą ponętę, aniżeli 
fabrykacja produktów gotowych i t. p. Chcieliśmy przez to powie
dzieć, że dla dobrej i odpowiednio przygotowanej imprezy kolon
jalnei znajdą się sposoby jej finansowania. 

Przy tej okazji przypomnijmy sobie charakterystyczny wy
padek, kiedy poważny koncern niemiecki żywo zainteresował 
się polskiemi posunięciami wobec rządu portugalskiego, odnośnie 
do zdobycia terytorjum uprawnego dla naszych osadników 
w Angoli. Niemcy wyrazili wówczas gotowość całkowitego finan
sowania uprawy bawełny, o' ile Polska dostarczy odpowiedniego 
materiału ludzkiego, a nadto zapewni uprzywilejowany zbyt wy
produkowanego w Angoli surowca. Zatem Niemcy, których kraj 
ugina się pod ciężarami świadczeń reparacyjnych, mieli widoki 
zdobycia mimo ciasnoty pieniężnej na ·własnym rynku, odpowie
dnich funduszy dla współpracy polsko-niemieckiej w zakresie 
kolonizacyjnym. Podobny wypadek zaszedł z początkiem 1928 
roku w Dunkierce gdzie przedstawiciel francuskiego minister
stwa kolonii zwrócił się do naszej placówki konsularnej -
na razie nieoficjalnie - z propozycją założenia akcyjnej spółki 
kolonizacyjnej dla eksploatacji Madagaskaru. Północna Francja 
miała według przedłożonego proiektu dostarczyć kapitałów, 
a Polska pewnych rąk roboczych. Plan ten wydawał się w pierw
szej chwili tak chimeryczny i nierealny, że poprostu trudno było 
potraktować go poważnie. Po bliższem zapoznaniu się z proble
mem kolonizacyjnym okazało się, że projekt założenia spółki 
kolonizacyjnej nietylko, że miał wszelkie znamiona trzeźwego 
szukania korzystnych możliwości lokacyjnych, ale mógłby z cza
sem stać się dla Polski wysoce pożyteczny. 

Wynika z powyższego - a podobne wypadki często się 
powtarzają, że dobrze obmyślony i przygotowany plan koloni
zacyjny zwróci na siebie niewątpliwie uwagę szukających lokaty 
kapitałów, podczas gdy nasze przedsiębiorstwa krajowe często 
bezskutecznie wysilają się w kierunku uzyskania pożyczki za-
granicznej. Poszukując w dalszym ciągu możliwości zainteresowania 
kapitałów zagranicznych problemem kolonizacyjnym Polski, trzeba 
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z~uw~żyć,}e dsumy z~angażowane w poszczególnych koloniach 
s1~ga1ą m1 Jar ów. M1mo, że w dawniejszych czasach istniał 
ki(ks~i szhnse dobrego wyboru objektu, to eksploatacja terenóJ 

o onJa !1~c wy~agała ze względu na · niższy poziom techniki 
obszernt':J~zych mwestycyj. Rozwój środków technicznych po
zwalah dz1s1a1 na eksploatację naturalnych bogactw mniej korzy
st~yc . ~ere.nów. Proces inwestycyj kapitałów w kolonjach b -
ra1mmeJ ~le 1;1s~ał; stan .zainteresowania kapitału, będący nii
ke)sz~i m1erm~1':m stoprua .re1;1towności uprawy danego terenu 

o <;>nJa nego, sw1adczy dob1tme o tern, że olbrzymie połacie ~1aJ~Wb e~rtycznych . przed~tawiają W dalszym ciągu atrakcję 
a . o r~J okaty kapitału. A zatem nieuzasadniony własny pe-

syd.1ztkl' Jest tyl~ob pier"Yt'.'ia~tkiem destrukcyjnym, utrudniającym 
~ o iwy . sposo wys1łk1 szczupłego grona osób wierzących 
mewzru~zeme W powodzenie propagandy, mającej ~a celu prz _ 
~otok~ame po_datnego gruntu dla przyszłych pertraktacyj O p~
zycz t zagramczne. 

W kolejn~m porządku przypatrzmy się bliżej formie prak
tycznego, zdaniem. naszem, postępowania w kierunku stworzenia 
bdrdb!l~ch terytoriów kolonizacyjnych dla naszej emigracji Naj

ar z1e1 realnem wydaje się nam projekt utworzenia t zw · Cbar
f{6d C?mpan_y t.. j. uprzywilejowanych towarzystw koionj.;.inych 
. re. stę op1era1ą o szeroki kapitał prywatny. W krajach po~ 
s1ada1ących poważne domeny kolonialne był system Chartered 
Cofy.any pun~tem wyjścia ~8:lszych poczynań kolonialnych. Nie
~ą P 1w1e zawiera on r~wmez UJemne strony, jak wogóle każda 
1r;ipr~za gospodarcza, finansowana prLez kapitał prywatny na
s ka';rmk zc1;:em1· na wy.dobycie maksymalnej dywidendy. Ui;mne 
s. u 1 ap1 a 1styczn':J. formy porządku kolonizacyjnego dadzą 
btę wsta~z': przytłum1c przez .zagwarantowanie naszej emigracji 

kzp1 re ho, a ndaszemu kraJowi pośrednio, · pewnych z góry 
? res onyc "'!' o nośnej umowie praw. Rzecz oczywista że 
Jt?,na forma fmansowania bardziej odpowiadająca duchowi' so
?J~lne.my ?Yłaby lep~zą. .łednak~e tr~eba się liczyć z możliwo
sc1am1 1 me nadawac akc11 kolomzacymei nierealnego biegu. 

k Phsdzególny kolonista polski nie posiada w obecnych wa
run ~c . . ostatecznyc~ funduszów, nie jest tern samem w stanie 
r?zw1.~zac. włas1;1':m1. s~łami najważniejszego bodaj elementu kolomi~'-tl~ m1anow1c1e JeJ. zagad!ł~er:iia finansowego. Kapitalistyczna ~::i~ Y eko gosp~darcza !est dz1s1~J osią wszechświatowego organi-

. . ~onncznego 1 wszelkie eksperymenty zmierzające do 
obtą~męc1a równeg? celu mn.iejszemi środkami ~ależy uważać za 
o 0~1eczne. Kolonista polski, pracujący na ziemi quasi polskiej 
doli bezsprzecznie opłacić pewien haracz kapitałowi prywatnemu 
?st~rc~a1ącemu mu gruntu, narzędzi pracy, środków na zaku~ 

p1erua mwenta.rza żywego i. martwego, aniżeli prymitywną pracą 
ręb~ną. kr?czyc po mozolneJ, a czasami beznadziejnej drodze do
ra 1ama ~1ę własn~mi siłao:ii.. Zresztą prywatny kapitał nie od
zhacza się obecme dawmeJszą bezwzględnością. Przejęty du
c em nowoczesnego postępu, dba o stronę materialną, kulturalną 
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i higieniczną swego pracownika, wychodząc ze słusznego zało
żenia, że wydawane na ten cel środki zwracają się mu w dwój-
nasób. · 

Stworzenie potężnej spółki kolonizacyjnej dla eksploata
cji uzyskanej koncesji, stanowi większą ponęte dla dalszego 
przyciągania środków obrotowych, aniżeli słabe towarzystwa, 
o chwiejnych podstawach finansowych, nie mówiąc już o sa
modzielnym koloniście. Wreszcie, ponieważ projekt powołania 
do życia własnych kompleksów kolonialnych ściśle się łączy 
z wprowadzeniem tam waluty polskiej, przeto z czasem i polski 
kapitał, pracujący nietylko dla dobra własnego kraju, ale przy
czyniający się jako lokata w zagranicznych bankach do rozbu
dowy obcego nam przemysłu, handlu i t. p., popłynie z chwilą 
podniesienia stopnia zaufania wobec naszej waluty, (przynajmniej 
częściowo) do własnej domeny kolonialnej, o ile odpowiedzialna 
za bezpieczeństwo kapitału, organizacja będzie przedstawiała po
ważną i do odpowiedzialności zdolną jednostkę. 

Trzeba więc z całym naciskiem podkreślić, że projekt pla
nowej kolonizacji polskiej na terenacb koncesyjnycb lub w inny spo
sób uzyskanycb, nie może si~ w żadnym wypadku rozbić o trudności 
natury finansowej. 

V. Wartości gospodarcze. 

Skoro istnieje zasadnicza możliwość zdobycia własnej do
meny kolonjalnei w drodze gospodarczej, zastanówmy się teraz 
z koleji nad tern, czy korzyści z niej płynące zrównoważą olbrzy
mi nakład sił ekonomicznych, jaki pociąga za sobą każda akcja 
kolonizacyjna. 

Znaczenie planowej kolonizacji wyraża się w następujących 
punktach: 

1) stworzenie własnej bazy surowcowej, 
2) ożywienie handlu zagranicznego i poprawa bilansu han

dlowego, 
3) ewentualne wzmocnienie podstaw walutowych. 
O innych korzyściach gospodarczych, jak znaczenie emigracji 

dla bilansu płatniczego i t. p., skądinąd dobrze znanych, na tern 
miejscu mowy nie będzie. 

ad 1. Polska potrzebuje dla zacbowania i rozbudowy swego 
gospodarstwa narodowego obszernej i pewnej bazy surowcowej, któ
rej w obecnej chwili nie posiada w dostatecznej mierze. Dotych
czasowy sposób zaopatrzenia surowcem naszego przemysłu zawiera 
moment poważnego niebezpieczeństwa. Tu znów spotykamy się 
z zarzutem, że sprowadzanie surowców z zagranicy nie nasuwa 
zasadniczych trudności, przeciwnie eksporter zagraniczny czyni 
polskiemu importerowi wszelkiego rodzaju udogodnienia, jak dobre 
warunki kredytowe i t. p. Widziana na dalszą metę pozornie 
harmonijna współpraca poszczególnych krajów w zakresie wza
jemnego zaopatrzenia w surowce zawiera jądro niepewności. 
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Po pierwsze kraje produkcji surowcowej, (chodzi przedewszyst
kiem o bawełnę i gumę) przerzucają się stopniowo na własną 
przeróbkę surowca w kraju i wywożenia go, jeżeli nie w formie 
ar~kułów goto~yc~, to przynajmniej półfabrykatów, powtóre 
kraJ przeznacze.ma Jest pod względem cen surowców kompletnie 
zależny od polityki karteli producentów. Przypatrzmy się nieco 
bliżej odwrotnej stronie medalu. Udział poszczególnych krajów 
w światowej produkcji bawełny wyraża się w następujących 
cyfrach: 

Produkcją światowa w miljonacl; bali 

St. Zjedn. Ind je Egipt 
1900/1 15,9 10,1 2,4 1,1 
1910/11 21,9 11,6 3,3 1,6 
1920/21 20,9 13,4 3,0 1,3 
1926/17 ' 27,8 18,0 4,1 1,5 

Z powyższego zestawienia wynika, że dwie trzecie świato
wej produkcji surowca bawełny przypada na Stany Zjednoczone 
tak, że kraj ten zajmuje prawie monopolistyczne stanowisk~ 
w dostarczaniu · su~owca. W miarę upływu surowca Ameryka 
rozszerzyła znaczrue przeróbkę surowca w kraju. Liczba krosien 
w~rosła z 143 milj. w r. 1914 na przeszło 165 milj. w roku 1928 
t. J. o 16,5 °/o, podczas, gdy w tym samym okresie czasu podwyższa 
się liczba krosien w Europie tylko o 4,8 °Io, 

. Znacz7:1ie charakte~ystyczniejszy obraz przedstawia porów
!1ante rozn:11aru przerob10nego surowca w Stanach Zjednoczonych 
i w Europie. Podczas gdy łączna suma przerobionej U. S. A. 
bawełny surowej wykazuje od 1914 - 1922 zwyżkę o 21 °/0, 

spada ta su1!1a odnośnie do Europy o 18°/0• Tutaj leży sedno 
sprawy . . KraJ produkującr surowiec oddaje go innym krajom 
w przeciwnym stosunku do rozwoju własnego przemysłu prze
róbczego. Efek! jest podwójnie niekorzystny: uszczupla bazę 
s1;1rowcową kraJów pod tym względem zależnych, powodując 
ntewykorzystanie siły produkcyjnej, a tern samem mniejszą 
rent?wność zain.teresowanych gałęzi przemysłowych i zwięk
szeru~ bezrobocia. Ponadto wprowadza nowy element konku
rencyJny w zakresie fabrykatów gotowych. Jakkolwiek poru
szone możliwości są natury krańcowej, niemniej jednak skon
stato~ana ewolucja stosunków w Ameryce i w Europie wskazuje 
na mekorzystny układ produkcyjny krajów zależnych od surow
ców zagranicznych. 

Ten sam co do efektu końcowego objaw da się. skonstato
wać w dziedzinie kształtowania się cen surowców. Trzeba bo~ 
wiem nasamprzód nadmienić, ża najgłówniejsze gałęzie produkcji 
surowcowej, w pierwszym rzędzie bawełna i kauczuk są skarte
lizowane, wykluczając przez to rozwój cen według prawa po
pytu i podaży. W razie korzystnych zbiorów wzgl. produkcji 
surowców następuje wprawdzie ogólna zniżka cen, jednakże nie 
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w stosunku do nadmiernych zapasów. Zwykle przejmują pro
ducenci zeszłoroczne zapasy na rok następny, ograniczając jed
nocześnie rozmiary produkcji, a to jedynie w kierunku utrzy
mania wysokiei.!o poziomu cen. Mierząc na skali olbrzymich 
rozmiarów konsumcji, przynosi każdy grosz płacony ponad cenę 
„naturalną" za 1 kg surowca (powiedzmy bawełny) poważną stratę 
dla kraju przerabiającego surowiec zagraniczny, a pozatem wy
wiera ujemny wpływ na bilans handlowy. 

Znowu powstaje mimowoli pytanie, jakim cudem może wła
sna produkcja surowca usunąć ujemne skutki monopolistycznego 
stanowiska niektórych gałęzi produkcyjnych, zwłaszcza że polski 
kolonista niewątpliwie będżie ustalał ceny sprzedaży w ścisłej 
zależności od światowego poziomu cen. Naogół biorąc jest po
dobne twierdzenie słuszne, gdyż istotnie niema żadnej podstawy 
rzeczowej do żądania przez polskiego producenta od polskiego 
odbiorcy niższych cen jedynie ze względów narodowościowych. 

W dzisiejszych, nowocześnie nastawionych przemysłach 
przeróbczych przejawia się coraz to wyraźniejsza dążność do 
zapewnienia sobie bazy surowcowej, której koszty nabycia po
krywają się z kosztami własnemi uprawy, wzgl. produkcji surowca. 
Przytóczmy kilka przykładów dla lepszej ilustracji znaczenia 
organicznego połączenia produkcji surowca z jego przeróbką. 
Znana firma samochodowa Henryk Ford utworzyła dnia 10 paź
dziernika 1927 roku spółkę pod nazwą „F ord Industrial Company 
of Brazil" z kapitałem akcyjnym wysokości 1 miljon dolarów. 
Glównem zadaniem spółki jest produkcja kauczuku na obszarze 
półtora miliona hektarów. Według pierwotnych obliczeń obej
mie plantacja w ciągu pierwszych 10-ciu lat przynajmniej 30.000 
ha doskonale uprawionego terenu, z tern, że w następnym okresie 
nastąpi uprawa w znacznie szybszem tempie. W ten sposób 
pragnie się Ford uniezależnić od poziomu cen i innych ujemnych 
następstw dostawy kauczuku dla celów przeróbczych we wła
snym warsztacie. 

Dalej, poważna berlińska fabryka czekolady uprawiała 
w Kamerunie przed wojną własną plantację kakao. Rezultat był 
ten, że po krótkim stosunkowo czasie rzuciła na rynek niemiecki 
towar, który się kalkulował prawie o połowę taniej od towaru 
konkurencyjneJto. . 

Podobnych przykładów da się wyliczyć wiele, gdzie prze
mysł przeróbczy utrzymuje własną bazę surowcową w krajach 
egzotycznych. 

Dlaczego Polska nie może pójść w ślady za krajami zacho
dniemi? Brak kapitału i doświadczenia? Mniemanie to niema 
siły przekonywującej. Nic bodaj niema fatalniejszego jak zatra
cić wiarę we własne siły i wykluczyć a priori możliwość zreali
zowania nieco ryzykowniejszego projektu. 

Możemy się spotkać z twierdzeniem, że tereny kolonizacyj 
ne, jakie Polska już uzyskała wzgl. co do których toczą się per
traktacje o uzyskanie prawa koncesji nie nadają się do stworze
nia własnej bazy surowcowej. Na to musimy znowu odpowie-
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dzie~, że kolonje o~~nac,z~j, się olbrzymiemi siłami potencjal
nem1. . Zakres. 1 mozhwosci ich eksploatacji są jeszcze ogromnie 
szerokie .. Jakieś 25 lat temu brytyjska kolonia w południowej 
Afryce me znała uprawy kakao, podczas gdy dzisiaj jest głów
nym pro~ucentem tego artykułu. To samo da się powiedzieć 
o !łpraw!e ka!łc~uk~ w Ind1ach holenderskich i w krajach malaj
skich, me. IJ?Owią~ Ju_ż ~ szere~':1 in?)'.'ch przykładów, świadczą
cyc~ d_obitme o 1st01~m~ mo~!1wosc1 eksploatacyjnych, dzisiaj 
bądz meznanych, b!"tdz tez z .. roznych przyczyn zaniedbanych. 

Z~sta?ówmy się z koleJ1 nad tern, jaką rolę odgrywają su
dowce 1 połfabrykaty obcego pochodzenia w naszem życiu gospo

arczem. Według danych głównego urzędu statystycznego w War
~zawie kształtował się handel zagraniczny w zakresie surowców 
t półfabrykatów jak następuje: 

w milionach złotych. 

1930 (I.IX), 1929 
Ogólny przywóz . z Polski 1 721 3 111 
w tern surowców i półfabryk. 708 3 1 299 8 
t. j. w 0/o ogólny przywóz 41°/o 41°/; 

Ogólny wywóz Polski 1 846 2 813,4 
w tern surowców i półfabryk. 786,9 1 321,1 
w 0/o ogólny wywóz 42°/0 47°/0 

1928 
3 362 
1 281,9 
39°/o 

2 507,9 
1 386,3 
55°/o 

1927 1926 
2 891,9 1 583,9 
1140,1 752,0 
40°/0 47°/0 

2 514,7 2 246,3 
1 454,0 1 226,6 
58°/o 56°/0 

f Z powyższego zestawienia wynika, że udział surowców i pół-
abrykatów w ogó~}'.m przywozie polskim jest bardzo znaczny, 
~ ponadt? P?dnos1 ~tę z rok.u na rok. (Na tern miejscu nie mo
~emy wmkac w ZIJ?tany poz10mu waluty polskiej i cen przywo
z~nych. surowców 1 póHabrykatów). Objaw ten należy z punktu 
~idzema gospod~rc~ego, przy równoczesnem zmniejszeniu wy
w o~l! s.urowcó"!' •. połfabrykatów ~ Polski, do korzystnych, nie
mmeJ Jednak sw1adczy o wysokim stopniu zależności naszego 
przemysłu od surowca zagranicznego. 

Z poszczególnych ważniejszych surowców nadmienić należy 
przywóz: . 

w tysiącach złotych. 

Bawełna i odpadki 
Wełna i odpadki 
Juta i odpadki 
Żelazo 
Miedź 
Tłuszcze techniczne 
Nawozy sztuczne 
Rudy metalowe 
Kauczuk 

271,392 
199,576 
36,473 
76,497 
34,234 
78,610 

106,648 
104,735 
50,098 

325,654 
182,895 
36,341 
75.344 
27,545 
64,090 
90,564 
85,236 
65,064 

293,883 
200,610 
31,694 
54,851 
13,007 
73,735 
53,657 
93,354 
43,868 
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Dokładna analiza możliwości polskiej produkcji surowców 
i półfabrykatów w koloniach zaprowadziłaby nas na inny, zresztą 
zamało znany nam odcinek studiów. Wystarczy powiedzieć 
w streszczeniu, że przez planową pracę kolonizacyjną dałaby 
się stworzyć własna baza surowcowa, której efekt zbiorowy 
mógłby w pewnej mierze odciążyć nasz bilans handlowy. 

ad 2. Ożywienie !Jandlu zagranicznego i poprawa bilansu 

band/owego. 
Problem popierania eksportu zajmuje w polityce gospodar

cze) każdego niemal kraju, jedno z główniejszych miejsc. Już 
w czasach przedwojennych starały się państwa o wzrost ich 
wpływu na zagranicznych rynkach, między innemi i w kolonjach, 
jednak w okresie powojennym daje się zauważyć nietylko nor
malną walkę konkurencyjną między poszczególnemi krajami dla 
podniesienia dobrobytu własnego narodu, lecz w niektórych wy
padkach także zagorzałą walkę o ratowanie gospodarstwa naro
rodowego przed upadkiem. · 

W szeregu krajów, w których problem eksportu posiada 
szczególną wagę, znajduje się na jednym z czołowych miejsc 
i Polska. Musi ona szukać niestrudzenie nowych źródeł docho
du. Ponieważ wewnętrzna kapitalizacja utrudniona jest przez 
wysokie obciążenia podatkowe, wygórowane świadczenia socjal
ne, wysoką stopę procentową i t. p. znajduje się Polska pod 
przymusem czynienia wysiłków w kierunku podniesienia war-
tości eksportu. 

Zagraniczna ekspansja gospodarcza zna rozmaite drogi. 
Jedne są przystępne dla wszystkich krajów, drugie zaś wiążą 
się ze specyficznym charakterem kraju eksportującego. Nie ulega 
kwestii, że kraje posiadając~ własne kolonie znajdują się pod 
tym względem w stanie uprzywilejowanym. Mają bowiem otwartą 
drogę w zagwarantowaniu sobie na ob~zarach kolonialnych trak
towania prefenreucyjnego na korzyśc własnych towarów ekspor
towych, w stosunku do towaru innego pochodzenia. 

Z drugiej strony dla równoważenia bilansu handlowego, 
wzgl. osiągnięcia salda dodatniego muszą kraje o ujemnym bi-

. lansie płatniczym szukać deski ratunku, o ile inne wysiłki oka
zały się bezowocnemi, w zwiększonym eksporcie i w ograniczo
nym imporcie. W tym stanie rzeczy dochodzi się do tego sa
mego wniosku, a mianowicie kraje o własnej domenie kolonial
nej, importujące stąd poważną część towarów, mogą łatwiej 
oprzeć się ujemnym skutkom deficytowego bilansu handlowego. 

Przyjrzyjmy się bliżej bilansowi wymiany, towarowej mię
dzy Polską, a krajami egzotycznemi: 

Jak wynika z powyższego zestawienia, któreśmy umieścili 
w obszernej formie dla lepszej orientacji, kształtuje się polski 
bilans handlowy z krajami egzotycznemi ujemnie. 
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KR.A.JE 

Azja 
Cejlon 
Filipiny 
Hong-Kong 
Indie Brytaóskie . 

• Francuskie . 
„ Holenderskie 
„ Portugalskie 

Indochiny Francuskie 
Persja 
Posiadłości Brylańskie 

na Malakka i Borneo . 
Północne . 
Siam 
Syrja 

Ameryka Środkowa 
Anlylle St. Zjedn. 
Costarika . 
Dominikańska Republ. 
Guatemala 
Haiti 
Honduras . 
Kuba 
Meksyk 
Nikaragua. 
Salwador . 

Ameryka Południowa 
Antyli i Guyana Brytańsk. 

Anlylle i Guyan. Franc. 
.. , Holend. 

Argentyna. 
Boliwja 
Brazylia 
Chile 
Ekuador 
Kolumbia . 
Paragwaj . 
Peru 
Urugwaj 
Wenezuela 

Afryka 
Abisynja 
Algier 

1928 1929 -I Nadwyżka nadwyżka 
_!lrzywóz wywóz wywoz. r przywóz wywóz wywoz. r 

l · h I lub przy- •------- I b w ys1ącac w tysiącach u przy-
złotych wozu - złotych wozu -

123 210 
927 

53 
o 

109249 
122 

7755 
24 

o 
354 

7 
700 

8 

10289 
19 

446 
55 

2 533 
71 

2 
1347 
4 619 

445 
752 

107 920 

451 

2 
10 

42 496 

18 
21 413 
41 573 

23 
308 

154 
284 
836 
852 

29 986 
160 

2 753 

33 778 84 432 
8 919 

946 893 

o o 
1 821 - 107 428 

20 102 
7 242 513 

24 

o o 
2 156 j- l 802 

49 + 42 
2 698 

280 + 272 

559 9 730 

19 
5 441 

55 
37 2 496 
20 51 

2 
75 1 272 

415 4 204 
5 440 

2 1- 750 

11 598 I - 96 322 

2 449 

7 + 5 
10 

5 924 36 572 
13 5 

3 381 18 032 

898 40675 
10 13 

100 198 

O 154 
78 206 

416 420 

759 + 407 

7 976 22513 

93 67 
641 2 112 

100 226 
1906 

14 
o 

47 350 
13 
54 

o 
3 033 

103 
5 694 

52876 
1893 

40 

o 
81 876 

56 
4077 

84 909 
47 

9 771 
65 
41 

459 

11 54 

3 38 
3595 + 3136 

6 
49 
16 

O 6 
189 + 130 

1242 -f- 1 226 

12 773 945 

80 
1 064 31 

J 4 + 
3 426 50 

36 37 + 
O 35 + 

2 722 74 
4 595 684 

705 10 
644 20 

115 328 I 20 291 
690 84 

1 
33 

42 125 
199 

31 361 
37 818 

106 
1 045 I 

8 
530 

570 
842 

41 018 
73 

4038 I 

1 
9 686 

91 
4619 
2454 

24 
570 

17 f-
122 

537 

2092 1 + 
12029 

86 + 
582 

11 828 
80 

1 033 

3 
3376 

1 
35 

2 148 
3 911 

695 
624 

95031 
606 

l 
33 

32439 
108 

26 742 
35 364 

82 
475 

9 
408 

33 
1250 

28989 
13 

3456 
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1 9 2 8 nadwyżka 
1 9 2 9 _ Nadwyżka 

E 
przywóz wywóz wywoz. + przywóz wywóz wywoz.+ 

K R A J - I tub przy- lub przy-
w tysiącach w tysiącach 

~łotych wozu - złotych wozu -

Egipt 14 319 2 966 11 323 17 321 4 637 12 689 

Kolonje Brytatiskie w Af-
ryce Zachodniej . 1 015 I 134 881 1 429 622 807 

Kolonje Brytańskie w Af· 
1062 253 809 1006 787 219 ryce W schodniei . 

Kol. Franc. w Afr. Zach . . 2423 19 2 404 298 314 1 16 

Wsch .. 29 28 23 37 + 14 

Hiszp . .. Zach . . 13 7 6 232 54 178 

Portug ... 347 9 338 367 31 336 

Wsch . . 56 56 39 4 35 

Włosk.,. 679 1 678 

Kongo Belgijskie . 42 5 37 48 12 36 

Liberia 5 5 32 5 27 

Madagaskar 31 31 38 l - 37 

Marokko . 3 785 864 2 921 5939 1159 4 780 

Sudan Brytański . 37 13 24 2 5 3 

Trypolitania 13 13 55 55 

Tunis 1 290 133 l 157 3 456 190 3266 

Związek Połudn. Afryk. 2606 2 808 ' - 202 5938 3 502 2 436 

Oceania 23660 95 23560 53668 262 53406 

Australia . 22 790 I 58 22797 52 212 158 52054 

Nowa Gwinea Brytańska 1 1 

Zelandia 834 37 797 1395 104 1 291 .. 
Oceania Brytańska 

2 2 
Fra.ncuska 7 7 

St Zjednocz. 28 I 28 59 59 

Deficyt obrotów z krajami, wyszczególnionemi w powyższej 
tabeli, przedstawia następujący obraz: 

Azja 
Ameryka Środkowa 

" 
Południowa 

Afryka 
Ocean ja 

Razem 

1928 1929 
w tysiącach 

108 477 
9730 

96322 
28 989 
23565 

260104 

złotych 

86792 
11828 
95031 
28989 
53406 

275 946 

Ujemne saldo polskiego bilansu handlowego wyrażało się 
w r. 1928 w 854.174.000 zł., a w roku następnym w 297.622.000 .zł. 
Jednocześnie udział deficytowego salda obrotów z wspomma~ 

396 -

nemi powyżej krajami wynosił w 1928 r. 260.104.000 zł. t. j. 39°/0 , 

a w 1929 r. 275.946.000 zł., t. j. 93°/0 ogólnego ujemnego salda 
· Polski. 

Wyprowadzony z danych statystycznych wniosek jest wy
starczająco wymowny. Główne źródło ujemnego salda polskiego 
bilansu handlowego leży w obrotach z krajami egzotycznemi. 
Samej herbaty, kakao, kawy i surogatów (a więc środków kon
sumcyjnych} sprowadziła Polska w 1929 r. za blizko 71 milj. zł., 
t. j. znacznie więcej, aniżeli wynosi nasz ogólny wywóz do tych 
krajów. Dla ~aokrąglenia opinii o niek~rzystnym układzie na- . 
szego handlu zagranicznego z krajami zamorskiemi należy po
nadto podnieść, że szereg artykułów kolonialnych penetruje na 
rynek polski za pośrednictwem odnośnej metropolii nie figurując 
tern samem w naszym bilansie handlowym w rubryce towarów 
zamorskiego pochodzenia. 

Postawmy sobie teraz pytanie, na czem polega znacz.enie 
własnej posiadłości kolonjalnej w zrozumieniu odrębnego i za
mieszkałego w poważnej części przez Polaków terytorium. 

W pierwszym rzędzie wymienimy konsumcję wyrobów ro
dzimych i popieranie w ten sposób polskiego eksportu. Stwo
rzony przez to nadmiar wywozu nie zaważy wprawdzie wido
cznie na szali ogólnego eksportu, ale właśnie suma tych niepo
zornych i leżących ponadto w innych dziedzinach drobnostek 
może znaleść wyraz w poważniejszej pozycji wywozowej. Dzi
siejsza emigracja nie wykazuje pod tym względem zasługującej 
na uwagę elastyczno~ci. Rozrzucona po niezliczonych, między 
sobą rzadko łączących się miejscowościach, wykazuje ona nie
korzystne warunki materialne dla utworzenia w poszczególnych 
punktach wychodźczych agend ·naszego handlu. Inaczej się bę
dzie rzecz przedstawiała, w razie zorganizowania kompleksu 
kolonizacyjnego, posiadającego własną administrację i z czasem 
centralne biuro zakupu i podziału towarów rodzimych. Oprócz 
tego mogą wyroby polskie znaleść pojemny rynek zbytu wśród 
tubylców. 

W dalszym ciągu należy wymienić możliwość fachowe.go 
wykształcenia dzieci kolonistów polskich w fachu kupieckim. 
Obznajmieni ze zwyczajami miejscowemi i władający narzeczem 
krajowem mogą tworzyć nowe i wysoce pożyteczne kadry agen
tów handlowych. Ogólnie znaną jest rzeczą, że pod tym wzglę
dem wykazuje nasz handel zagraniczny poważne luki. To też 
zdobycie każdego nowego ogniwa w łańcuchu faktorów zagra
nicznej ekspansji gospodarczej wywrze dodatni wpływ na kształ
towanie się polskiego handlu zagranicznego. Rozwój obrotów 
towarowych między metropoliami i koloniami wykazuje, że im 
większa liczba kolonistów, im obszerniejsza domena kolonjalna, 
i im dłuższy upływ czasu od chwili pierwszej kolonizacji, tym 
poważniejsze cyfry wykazuje obrót towarowy. 

Np. obroty handlowe między Francją i odzyskanej przez ten 
kraj po wojnie kolonji Kamerun przedstawiają następujący obraz: 
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Po uwzględnieniu wahań wartościowych francuskiej waluty: 

1924 1925 1926 1926 1928 

w milionach 

Przywóz z Francji do Kamerun 16,5 25,3 26,2 32,2 33,8 

Wywóz z Kamerun do Francji 14,8 22,6 21,2 26,9 26,3 

Razem 31,1 47,9 47,4 59,0 50,1 

Niemcy, którzy postanowieniem Traktatu Wersalskiego utra
cili kolonię Afrykę Wschodnią (dawniej „Deutsch-Ostafrika") za
chowują jednak w tej kolonii poważne wpływy i utrzymują z nią 
żywy kontakt handlowy, o czem świadczą następujące cyfry: 

1913 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Przywóz Wywóz Razem 
55,4 35,6 91,0 
41,1 55,0 98,1 
58,4 62,2 120,6 
64,3 63,8 128,1 
74,9 70,2 145,1 
76,2 78,0 154,0 

Dalszą dodatnią stronę posiadania własnych kolonij przed
stawia sam fakt sprowadzania stąd artykułów. Kawa, herbata, 
kakao, bawełna, kauczuk, wełna, tytoń, tłuszcze techniczne, ruda 
miedziana, skóry importowane do metropolii, chociażby w nie
znacznych ilościach, zawierają poza wymienionemi korzyściami 
jeszcze tę zaletę, że tylko w pośredni sposób obciążają jej bi
lans płatniczy. Lecz o tern w następnym rozdziale. 

Wystarczy z powyższych rozważań wyprowadzić wniosek, 
że własne kolonie stanowią nieoceniony czynnik dla ożywienia 
zdrowego rozwoju handlu zagranicznego metropolii. Rezultaty 
osiągnięte w tym zakresie przez kraje o rozgałęzionych posia
dłościach kolonialnych są tak wymowne, że uia.sadnianie tezy 
zdobycia dla Polski własnych kolonij, pod kątem widzenia jej 
oddziaływania na handel zagraniczny i uzdrawiania wewnętrz
nego położenia gospodarczego, staje się rzecU\ zbędną. Kierując 
się trzeźwym obiektywizmem, stwierdzić należy, że dotychczasowy 
układ polskiego bilansu handlowego z krajami egzotycznemi 
przedstawia obraz niezdrowy i wymagający szybkiego usanowa
nia. Sposoby zrealizowania tego postulatu są różne, ich ciężar 
gatunkowy jednak leży po stronie utworzenia własnej domeny 
kolonialnej. 

Jeden z nielicznych obywateli polskich zamieszkałych w Afry-
ce Środkowej, nadającej się może najmniej dla celów osiedleń
czych, p. Witold Tański ocenia w sposób następujący możliwości 
osiedlenia się tam: 
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• DrobmJ handel produktami murzyńskiemi w 11iekt6rych okolicacI, 
bardzo dobrze popłacałby. Całe setki tysięcy kilometrów kwadratowych, 
gęsto zamieszkałych, a z 1·acji przymusowe) prawie, w lym roku zaczętej 

-

kan!panji. bawelnfan~j, bogate,. pozoslawio_ne sq bez fakto,ji. Mw·zyni odznu
?Z~~qcy się_ m~łp1enu cechami, prag_n~ ~u: ubie,~a(! ~ europejskie fatałaszki, 
1a_h. spod1~1e, l,oszule, pa~·asole, b11cik1, 1 t. p. Zalozywszy mały magazyn. 
biały m_oze by1 pewny . ~nleres11 . . Eur_opejczY,cy odznaczajq się lenistwem 
w l~olo1yach, n~e.zbadail;eszcze teJ mozłlwośc1, pozoslawia~qc chot!by naszym 
em1gra11lom n_119sce_ woln~. Prowadzqc bw·dzo ruchliwe zycie, przebywałem 
bez dróg setki 1 tv.~1qce !r1Lomelrów, czy to konno, czy lodz1q, czy leż piecho
lq, poZ11ałe~ mo:Llwośc1 drobnego handlu w zapadłych a bogalqch zakql
kach kolonJl, i g!?r~co poJeca"! rodakom zajęcie się cq ;prawq. · 
... Szybko rozwyaJqce. s1ę_ ,masła po.trzebuJq drzewa i desek, które nieraz 
z bard7o. daleka, drog1em1 sposobami transportu sq sprowadzane. Drobne 
przeds1ę~1orsll~o, r~cz,.iego krajMia drzewa, lub mały tartaczek w pobliżu 
spławne; rzeki, sw1e/111e by prosperował. Sk6ry, które lu u czarnych rzefni
ków za bezcen sq skupowane mogq mie(! dużq wartość w Europie. Nie wy
maga Io (ach<>_Wf.!Ch znajomości, ani wielkiego kapitału. Hodowla bydła 
w. ty~ kltm ~1c~e ;es/ ryzykowna. Często pojawiajq się choroby zdolne zabić 
n!ezlrczone, l{osc1 .gl91'!, Ękspor:t by<fła do kol. nngielskich, gdzie konsnmuje 
su: przerazl.1we 1Losc1 mu:sa, Jest Jedynym z najdochodowszych interesów. 
T1i wchodzi w grę l!'uch~ •lse7tse• ::arówno groźna dla zwierzql a roz
'!' (es~czo110 w połaci .kra;u, f!dz,e ma przechodzić b!(dlo. Trzeba znal! przej
scia 1 11o~q przepędza(! szfu~·1 . . Drobne pl(!nlacje: ryw, orzeszków ziemnvch, 
bawe~ny I I. p. mogq tal.ze .srmalo _zc1pew1116 egzystencję Europejczyka. Nigdy 
za w_1ele. tyc_h produktów me będzie. Naodwról z powodu ciqgłego zmnieJ
szam a się lrczby producentów rolnycb, a wzrostu konsumenta opłacanego 
~ol~w.kq, całe _Połac{e krajll ro{, roc~ni~ {/IOdlfjq. Rokotnik fabryczny dotyd1-
1,Zf1S Jeszcze m e mo~e /11 znalez.6 WJęcia, 2: b1eg1em Jednak czasll może i dla 
lej klas!! o~worzy się teren p~·acy. Obecme, obcy element, •elranżerowie• 
mogq hczr!1e, a porzqdne zapnowa_ć sla!w!1•iska. Wszędzie gdzie się Polak, 
uda, będz!e tym obcym, mecĄęli.11e w1dz1anyw nairę/em. Widzę tu wiele. 
b~rd~o (U!ele robolu. Przeraź/rwie ogromne sq /11 przestrzenie puste gdzie 
:1emm, 1 JeJ prod11kla sq mewykorzyslane. Nikł się Iem nie interesuje' bo to 
tak daleko,. lub nie1_uyg'!dn~e dO. l!J.Ch. m iejs~ clolrze6. Za parę lal le puste, 
bogate kra)e, 7apelri1q się bwlym 1, 1 c1, zrob1q sz11bko pieniqdze. Niestety, nie 
będq_ Io Z<fSllah, a bte~ę kleJ?1qcy, ,~ kra)lt _Po?ac_y mezdolni. nawet do zainlereso
wama st~ lak powaznerm kwesljmm, .1ak11111 sq kolonje Gdybyż to Rzqd 
ll(!SZ chciał dokładnie zbadał! mo:liwości e!nigracji, gdyby zwerbował tę nie
wtelkq garstkę Polaków od lal puszcze I pre,je Afryki przemier::ajqCIJCh 
Gdyby ci l'(}Zpalrzywszy się przecież . dokładnie ,u ..Afryce Środkowej ulali 
spr'!wę panslwu, '!- Of!O przeprowa~z1111szy segreyację refleklc111/6w ::ajęło się 
rac1011alnq ko.lomzacJq, ~o kto 11J1e1 czy za lal pw·ę kapilal = dalekich 
tt obcych „ kram 11aplyma.1.qcy do Polski może nie pomógłby Jej III trudnej 
egzyslenc11. · 

Z głębi dziewiczej, podrównikowej p11szcz11 kreślę dla roclak6w słów 
tych parę Niechajże zasta11owiq się nad niemi•: 

ad J. Wzmocnienie podstaw walutowycb. 

. Dr. Hj~mar. Schacht, były prezydent Banku Rzeszy, zaczął 
swo1e sk~dm~d Już ~nane przem~wienie następującemi słowami: 

,.Moze się na pierwszy rzut oka wydać dziwnem że kiero
wnik cent.ralnej instytucji emisy.inej zabiera głos w sp~awach łą
czących się z problemem kolonialnym. Głębokie doświadczenie 
że w. kraju tak '!prz~mysło~ionym jak Niemcy i posiadający~ 
tak liczną ludnosc, me da· s,ę utrzymać zdrowej gospodarki ; moc
nycp podsta_w walutowycb. bez działalności kolonjalnej, nakłada na 
mnie obowiązek otwartego określenia mego stanowiska wobec 
zagadnienia własnych kolonij." 

W swojem twierdzen~u posuwa .si.ę Schacht oczywiście za 
daleko, gdyz ~!as~e kolonJ': wz.macmaJą wprawdzie bazę walu
tową metropoh1, me stanowiąc Jednak warunku „sine qua non" 
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utrzymania silnej waluty. W jakich przyczynach bierze swe 
źródło kategoryczne postawienie kwestii kolonialnej przez Nie
mcy i połączenie jej z problemem walutowym łatwo odgadnąć. 
Niemcy wykorzystują do krańcowej możliwości każdy, nawet 
najmniej pozorny atut dla spowodowania rewizji Traktatu Wer
salskiego i zwrotu im byłych kolonij niemieckich. 

Mimo przesadnego charakteru wstępnych sł.ów ?chachta, 
mieści się w nich jądro słuszności. Kurs funta angielskiego n. p. 
był zawsze odporny na ws~elkie wahania dewizo~e, t3:k często 
spotykane w okresie powoiennym. W rozległem imperium bry
tyjskiem zaprowadzony jest funt, jeżeli nie jako ustawowy śro
dek obiegowy, to przynajmniej jako potoczny środek wymiany. 
Tern się między innemi tłumaczy jego odporność na zewnętrzne 
wpływy. 

Nie wnikając w techniczną stronę ewentualn~go wprow~
dzenia złotego polskiego na przyszły obszar kolonialny, da się 
ogólnikowo powiedzieć, że is~nieje zas~dnicza możność r~z~ze
rzenia terenu dla naszego srodka obiegowego. KondommJ urn 
nie jest dzisiaj zjawiskiem odosobnionem. Rzecz naturalna, sam 
problem kondominium, jako skomplikowany i rozpadający się na 
kilka odrębnych zagadnień wymaga bliższych studiów, któreby 
nas tutaj zadaleko zaprowadziły. 

Ciężar gatunkowy posiadania własnych kolonij polega pod 
kątem widzenia walutowym na tern, że Polsl<a płaciłaby z reguły 
za sprowadzony stamtąd towar własnym pieniądzem, caby się 
z koleji dodatnio odbiło w formie zmniejszonego popytu na de
wizy zagraniczne i w wzmocnieniu kursu złotego. . .. 

Pozatem emigrant polski, wyjeżdżający do własneJ kolon11, 
wzgl. sprowadzający tam z Polski niezbędne narzędzia pracy 
i t. p. nie byłby zmuszony wymieniać złoty polski na zagraniczną 
walutę i opłacać wysoki haracz za wymianę. 

VI. Niemiecka propaganda kolonjalna. 

Ponieważ niemiecka akcja kolonialna jest dzisiaj najbar
dziej kategoryczna i z uwagi na sytuację polityczną polsko-nie
miecką, nie od rzeczy będzie zapoznać się bliżej, z. jakim ':'fY
siłkiem i jakiemi drogami Niemcy dążą do odzyskarua kolomJ. 

Niemiecka akcja zmierza. w pierwszym rzędzie do odzyska-
nia byłych kolonij w Afryce i w (?ceanji. . . . 

Kongres koloński, odbyty dma 23 czerwca 1928 z 1mc1aty
wy „Koloniale Reichsarbeit~gemeinschaft'~ (mniej wi~cej Naczelny 
Związek Towarzystw kolonialnych) ustalił nast~puJący program, 
obejmujący prawną i gospodarczą argumentacJę potrzeby wła
snych kolonii (w tłumaczeniu): 

Skierowane zarzuty przeciwko byłej niemieckiej polityce 
kolo~jalnej co do niezdolności Niemiec w ·wykonaniu działalno
ści kolonialnej służyła jedynie dla prawnego i moralnego uzasa
dnienia narzuconej przez aliantów rezygnacji. Po udowodnieniu 
absolutnej bezpodstawności wspomnianych zarzutów, slwierdzić 
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należy, że równocześnie upadły same motywy rezygnacji, Po
m!jając zmienioną na ko~zy~ć Niemiec ~ytuację prawną, mają 
Niemcy prawo do wystąp1ema o uzyskame mandatu nad swemi 
byłemi kolonjami, chociażby z samego tytułu członkowstwa w Li
dze Narodów. Systematyczna akcja, zmierzająca do praktyczne
go zrealizowania postulatów podwójnie słusznych jest nakazem 
moralnym kaidego obywatela dla utrzymania gospodarki naro
dowej, dla spełnienia międzynarodowych umów, dla zachowania 
pokoju i wreszcie dla harmonijnej współpracy na wszystkich od
cinkach życia gospodarczego, politycznego, społecznego i kultu
ralnego. Niemcy nie mogą w przyszłości pozwolić na bezplano
wą emigrację nadwyżki narodu, odpływającej z Rzeszy na jej 
szkodę, a na korzyść innych krajów. Z tego powodu utworze
nie z~wczasu samodzielnych kompleksów osiedleńczych w wol
nych Jeszcze przestrzeniach ziemi jest obowiązkiem narodowego 
samozachowania (der nationalen Selbsterhaltung). Także wystar
czające zaopatrzenie rodzimego przemysłu surowcami kolonjal
nemi, tudzież zadawalniający zbyt niemieckich produktów prze
mysłowych może być zapewniony li tylko przez uniezależnienie 
~iemiec od zagranicy. Gospodarczy i polityczny pokój świata 
Jest zagrożony dopóty, dopóki Niemcy, jak i każde inne moc~r
stwo, nie posiadają wystarczającej możliwości ekspansyjnej. Świa
towe źródła sił ekonomicznych nie mogą być planowo otwierane 
o ile Niemcy będą wykluczeni ze zbiorowego zadania narodó~ 
oąnośnie do poh';łdz.enia. ty<;h sił. Stąd płynie żądanie o natych
miastowe po~taw1eme N1.emie~ w szereg.u państw, uprawiających 
aktywną politykę kolonialną . Tyle program niemiecki. Jego 
kategoryczna forma, (czego się może rzadko kto spodziewa) tra
fia do przekonania zagranicy, która już teraz (przeważnie p~wne 
sfery angielskie) o ile nie występuje jawnie o zwrot niemieckich 
kolonij, to przynajmniej zaprzecza „kolonialnemu niedołęstwu 
niemi~ckiemu", torując tern samem drogę niemieckim postulatom 
kolonialnym. Pozatem wystąpił P<?tentat prasy angielskiej, Lord 
Rothermere, bardzo ostro przeciwko 11Koloniale Scbuldliige" 
Niemiec. · 

Nawet socjaliści niemieccy, żądają na korzyść kolonistów 
niemieckich odrębnego terytorium kolonizacyjnego. Co się tyczy 
samych dróg i sposobów propagandy kolonialnej należy powie
dzieć co następuje: -

Niemcy prowadzą akcję propagandową na rzecz odzyskania 
dawniejszych kolonij względnie utworzenia odrębnych obszarów 
dla kolonizacji niemieckiej za pośrednictwem następujących sto
warzyszeń: 

1) .,Deutsche Kolonialgesellschaft", siedziba Berlin W 35, Flm Karlsbad 10. 

Stowarzyszenie to ma charakter wybitnie polityczny i dąży do odzy
skania byłych niemieckich kolonij przez międzynarodową propagandę na 
szeroką skalę zakrojona i sprawnie funkcjonującą. Członkowie .Deutsche 
Kolonialgesellschaft" składająsię przedewszystkiem z dawniejszych' ekselen· 
cyj" i wyższych urzędników kolonjalnych. " 
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2) .,Deutscher Koloniał· Verein", siedziba Berlin SW 11, Bernburger· 
stra-;se 24/25. 

Wspomniane towarzystwo używa w swej propagandzie najbardziej ra· 
dykalnych środków. Jednym z wybitniejszych członków jest generał Luden
dorff, dobrze znany z wojny światowej . 

3) ,,Bund tar koloniale Erneueung" , Siedziba Berlin W 50, Nurnberger· 
strasse 32. 

Stowarzyszenie to jest raczej demokratycznie usposobione i szuka od· 
powiednich zwolenników idei kolonjalnej wśród związków robotniczych 
i rzemieślniczych. Ponadto wydaje własną korespondencję prasową, rozsy
łaną bezpłatnie dziennikom lewicowym. 

4) .,Kolonial·Kriegerbund" , siedziba Berlin W 57, Potsdamerstrasse 97 

obejmuje byłych żołnierzy kolonjalnych. 

5) ,,Reichsbund der Kolonial·Deutschen", siedziba Berlin W 35, Liltzow-
strasse 24 

jest zrzeszeniem miejscowych grup byłych mieszkańców kolonij. Wspomnia
ne stowarzyszenie nie zajmuje się bezpośrednio propagandą kolonjalną 
lecz nastawione jest na reprezentowanie interesów poszkodowanych wobec 
rządu Rzeszy. 

6) ,,Kolonialwirtschaftliches . Komite" z siedzibą Berlin W 9, Viktoria-
strasse 35 

używa radykalnych środków przy prowadzeniu akcji w kierunku odzyskania 
byłych kolonij niemieckich. Narzędzie progagandowe tego towarzystwa sta
nowi publikowanie artykułów naukowych, treści zarówno polityc.znej jak 
i gospodarczej, w celu popierania akcji o stworzenie własnych kolonij, pro· 
wadzonej przez wymienione ad 1) i 2) zrzeszenia. 

7) .,Rrbeitsgemeinschaft tur ł\uslands und Kolonialtechnik", siedziba Berlin 
NW 21, Tiele Wartenburg Strasse. 

Cele tego towarzystwa sa te same co „Kolonialwirtschaftliches Komit.". 
z tą jednak różnicą, te objęło ono propagandę o podłożu technicznem. 

8) ,,Frauenbund der deutschen Kolonialgesellschaft''. Berlin W 35, Magde· 
burgerstrasse 4, 

ma charakter raczej kulturalny i uprawia ponadto pośrednictwo pracy dla 
Niemek, pragnących znaleźć zatrudnienie w kolonjach 

9) ,,Frauenverband - vom Roten Kreutz fur Deutsche Uebersee", Berlin W, 
Wilhelmstrasse 62. 

Pośredniczy w ulokowaniu lekarek i sanitarjuszek w ki lonji. 
Wszystkie wymienione powyżej stowarzyszenia są złączone w „Koloniale 
Reichsarbeitsgemeinschaft''. 

Oprócz wspomnianych stowarzyszeń istnieje w Niemczech kilkadzi,wsiąt 
związków kolonjalnych, o których na tym miejscu ze względu na ich nie· 
znaczny ciężar gatunkowy nie będzie mowy. 

Wymienić wszakże wypada, że wielka liczba niemieckich stowarzyszeń 
kolonjalnych świadczy niezaprzeczalnie o wysokim stopniu zainteresowania 
problemem kolonjalnym. 

Drugim czynnikiem propagandy są perjodyczne wydawnictwa 
i gazety. Z większych wydawnictw cytujemy następujące: 
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1) Uebersee - und Koloniał-Zeitung", wydawane przez „Deutsche Koloniał· 
gesellschaft", 

2) ,,ł\frika-Nachrichten", 

-

3) · ,,Der Kolonialfreund", wydawane przez „Bund fur koloniale Erneuerung", 

4) ,,Wi rtschaft und. Kolonien", korespondencja prasowa, wydawana przez 
Bund tar koloniale Erneuerung", 

5) .,Der Kolonialdeutsche", wydawane przez „Reichsbund der Kolonial 
deutschen ", 

6) Koloniale Rundschau (tyg~dnik}, 

7) lllustrierte Kolonialzeitung w Monachjum. 

.• Oprhócz. wyżej wymienionych czasopism istnieje jeszcze cały szereg 
mme1szyc pism propagandowych. 

k 
I 

Jrzeci.m czynniki~m nie~iecki~j akcji propagandowej na rzecz własnych f or11 ,są lk1czne spółki kolomzacy1ne, trudniące się na terytorjum kolonij 
pan aqa, e sploatację surowców i t. p. Pozatem posiadają Nieme owatn 
~~śt spgłek ~eczynnych, oczekujących chwili „oswobodzenia byłici kolon~ 

r raJ w za ?rczych" . . Spółki_ te, ~tó~e przed wojną trudniły się czynną 

R
p acą w _kolonJ~ch zna1du1a się dz1siaJ w stanie zawieszenia dopóty się 

zesza me stanie potęgą kolonjalną" . ' 

Z poważnych i obecnie czynnych spółek prywatnych wymienić należy: 

l. ,,Ekona R. G. Berlin W 62, Liltzowufer 24. 

2. Kamerun Kautschuk Co., Berlin SW 11 Flottwellstr. 3. 

3. Moliwe Pflanzungsgesellschaft, Berlin W 50 Schaperstr. 6. 

4. Deutsche Westafrikanische Handelsgesellschaft, Hamburg Rlsterstor 21 

5. Hamburgische Sildsee R. G. Hamburg. 

6. Deutsche Togo·Gesellschaft, Berlin W 50 Schaperstr. 6. 

7. Hernsheim i C ł\. G. Hamburg. 

8. Neu·Guinea Compagie, Berlin NW 7 Dorotheenstr. 61. 

9. Vereinnigung Kameruner Pflanzungen. Berlin W 13 Kurfilrstendamm 214. 

10. Deutsch·Ostafrikanische Gesellschaft Berlin NW ~ Friedrichstrasse 103. 

11. Deutsch·Hollandische Suriname Ges. 

.. Wreszcie j! dnym z najważniejszych i zarazem najskutecz
n!eJszych środ~ow propagandy jest bardzo obszerna literatura, 
pisanka przez Niemców i wydawana we wszystkich ważniejszych 
1ęzy ach. 

.Jaki stąd płynie dla nas wniosek? Obudzić się z dotych
czaaowego let.•r,u i poiwięcić więcej uwagi kwestji ko
lo~j~ln4;J, gdyz Je~teśmy to dł~żni przyszłym pokoleniom. 
Jezeh me własn~ świa~omość, to mech przynajmniej aktywność 
~aszyc~ .zachodmch sąsiadów nas obudzi z dotychczasowej obo-
1ętnośc1 . 

403 -



Stefan Szolc - Rogoziński 

Leopold Janikowski Klemens Tomczek 

UCZESTNICY 

WYPRAWY S. SZOLCA - ROGOZIŃSKIEGO DO KA MER U N U. 
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Inż. ZBIGNIEW LEWAKOWSKI 

,,ROGOZIŃSKI EXPEDITION" 

WEDŁUG LISTÓW I PAMIĘTNIKÓW STEFANA SZOLCA-ROGOZIŃSKIEGO. 

I) Otrzymaliimy dzięki uprz.ejmoici p. Kazimierz.a Szolca, brata Stefana Sz.olca
Rogoziń,kfego, uereg ncz.eg6lów dotyczących i.yc{oryw lego U)ybitnego podr6i.nlka-
odkryU)cy. • 

Stefan Sz.olc-Rogoz.ińlki urodzil 1if U) Kaliuu 14-go kwietnia 186/ roku, jako 
,yn Ludwika i Malwiny z. Rogoziń,kich Sz.olc6w. Po ukończeniu gimnazjum u, Wro
cławiu, U),/qpil do morakfej ,z.koły U)Ojennej marynarki Ul Peler1hurgu. Jako oficer 
odbył nałlfpnle podr6i. naokoło iwlala na krqi.own{ku „General-Admirał". W powrot
nej drodze pod Brutem IJ)e Francji krqi.ownlk w cz.a,le burzy uległ powoi.nemu u1z.ko
dz.eniu, przycz.em z.ołlal S. S. R. clęi.ko ranny { poz.ołlawiony Ul Bre4c/e do wyleczenia. 
Stąd udał 1/f do Paryi.a na cz.a, rekonwale,cencji I tam powziął projekt pol,klej 
elupedycj{ do Afryki. 

Elupedycja wyruaz.yla do Afryki z Hawru w 1882 roku. Celem wyprawy był 
dotąd nfe:z.badany Kamerun. 

Po powrocie do Europy i kr6tklm pobycie U) kraju St. Sz.. Rogoz.iński powr6cit 
do Afryki, gdz.le na wy,p{e Fernando Po Ul zatoce Gwinejskiej (kolonja hiupań,ka) 
nabył plantacje kakao I kawy ,ądząc, ie z lego iródla z.dobędzie nowe 4rodki do 
daluych prac naukowych, nad z.badaniem nieznanych jeucze gór Kameruń,kich. 
W tym cz.aaie otenil s/f z. Heleną Janiną Bogucką (Hajotą, znaną lfleralką). 

Nadwątlone z.drowie ,kulkiem z.abójcz.ego klimatu nie poz.wolilo mu na dlużuy 
pobyt w Afryce, ,kąd po kilkoletnim pobycie powr6cil do kraju, Wreucie oaiadl w Paryżu, 
gd:fe z.marł I grudnia 1896 r. 

Był członkiem korupondentem Towarz.yatw Geograficznych w Londynie, Paryżu 
i Madrycie. 

2) Pragniemy poz.alem z.az.nacz.yć Iż ucz.e,tnik tej wyprawy do Kamerunu 
p. Leopold Jan/kow,ki, Ulygło,i o niej U) grudniu h. r, w Waraz.aw{e, odcz.yt publicz.ny. 

Równiet p. Hiruenfeld, który ucz.e,tn{cz.yl we włlępnej faz.fe ek,pedycjl, udzielił 
nam ner,gu cennych informacyj. (Wymienione lu iródła mogą •if alać pod,tawą do 
ueruego opracowania całej wyprawy Sz.olca-Rogoziń,kiego). 

(Redakcja) 

W ostatnich latach na skutek ograniczenia emigracji do 
głównych terenów kolonizacyjnych, dokąd rok rocznie odpływały 
liczne rzesze polskich emigrantów, słyszymy coraz częściej 
o rozmaitych projektach rozwiązania problemu kolonizacyjnego 
wynikąjącego z niezwykle dużego przyrostu ludności w paszym 
kraju. Zdaje się, że będzie na czasie wydobyć z pyłu zapom
nienia dzieje rozgłośnej niegdyś w całej Europie wyprawy na
szego rodaka kapitana Rogozińskiego znanej w zagranicznych 
kołach naukowych pod nazwą „Rogoziński Expedition", której 
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celem była Afryka Zac.hodnia. i która miał~ ID:ie1sc~ w lata~h 
1882- 1884. T embardzie1 będzie ~o na 9zasie, ze m.11a. właśme 
lat pięćdziesiąt, kiedy powstał pr~1ekt te1 wypr~wy t kiedy ~o
goziński publicznie wygłosił swóJ plan w klubie Afrykańskim 
w Neapolu, głównym ośrodku świata naukowego dla badań 
Czarnego Lądu. . 

Sprawa ta jest tembardziej aktualna, że wyprawa Rog?ziń
skiego miała za cel zbadanie Kamerunu, terytor1um do ktor!go 
Polsk.a wobec bliskiego wygaśnięcia mandatu Fra~cu~ko-~ngiel
skiego ma niezaprzeczone prawa. Praw.a t! wyn1ka1ą mety~k~ 
z tytułu spadku po byłem Cesa!stwie Niemieckim, !ile r~wmez 
na zasadzie prac odkrywczych i trudów, które pomosła 1esz~~e 
przed okupacją tej kolonii przez ~iem.cy,. WYJ?ra~a Rogozm
skiego. Wyprawa ta mimo czasy u~isk~ 1 me~oh .miała charak
ter wybitnie polski. Postać Rogoziński~go za1mu1e be~sprzec~
nie pokaźne miejsce w łańcuchu polskich odkrywców i podróz
ników, który zaczyna się od Jana. z Kolna, a .~~óczy na bez
imiennych rzeszach chłopów polskich w Braz~l1.1 i P~r~ k~!czu
jących dziewicze lasy torując drogę postępowi i cywihzacJi. 

Pobudki skłaniające tego młodego absolwenta szkoły mary
narskiej w Petersburgu do podjęcia . wkrótce. .Po . ukoóczemu 
studjów i odbyciu dwuletniej pr~ktyk1 morskie1 ~eJ wyprawy, 
były w odróżnieniu od większości wypra~ zagranicznych daw
niejszych czasów, nader szlachet~e. Bodzcem do te.go, było głę: 
bokie umiłowanie wiedzy i nauki, chęć przysporze~a. ludzkoś~t 
nowych zdobyczy kulturalnych i zarazem pragmeme okrycia 
blaskiem i chwałą imienia umiłowa.n!i ojczyzny .. W tych czasach 
niewoli i surowej cenzury cesarskie1 pisze o mm współcz~sn~ 
mu redaktor 11Wędrowca" Filip ~ulimierski, którego Rogoziński 
nazywa swoim mistrzem, następuJące słowa: 

11
Ekspedycja, która już _Prz~z inicjatywę powi~~a być pol

ską, to jest owoce swe kra1owi naszemu zape~mc! podnosz~c 
jego powagę naukową ___ nazewnątrz. ~ozstrz_ygme się to w. na1-
bliższycb dniach i od Warszawy bę_d~ie zalezało, !undusze Jesz
cze niepełne - można je otrzymac .1 od . zagramcznych t~wa
rzyst geograficznych, ale pod warunkie~, ze. owoce geog!'aftcz~e 
staną się własnością ofiarodawcy. Zda1e się być powmn.ośc1ą 
naszą uczynić wszystko fO można, by o~e owoce, owoce pi~rw: 
szych odkryć polskich me rozproszyły się w rękach cudzozte~ 
ców, lecz u nas w kraju pozostały. Pobyt pana Szolca-Rogoziń
skiego w kraju od 28 grudnia do 6 lutego ma na ~el}!, aby d?
łożyć wszystkich starań w tym kierunku, którE: za swiętą _uwaza 
sobie powinność i które mogą być wprawdzie trudnemi, bez
owocnemi jednak miejmy nadzieję nie będą" 1) . • • 

Potwierdzenie tej samej inntencji daje nam sam Rog~zińsk1 
w przedmowie do swego pamiętnika z wyprawy w następu1ących 
słowach: 

•) .,Wędrowiec" rocznik 1882 Nr. 2. 
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„Biada temu społeczeństwu, które nie chce brać udziału 
w tym ogólnym turnieju we wszystkich kierunkaah wiedzy„ które 
samo ścieśnia swój horyzont i spycha się w zastój, nie <1ozwa
lając wszystkim gałęziom swego drzewa się rozwinąć. Dozwólcie 
po całej ziemi swobodnie wymieniać myśli, dajcie wszędzie drogi 
komunikacji, a nie będzie przesądów. Niech znikną przesądy, 
a zajaśnieje światło". 

Wielki ten idealista umiał porwać nasze społeczeństwo, 
w tych czasach panującego pozytywizmu i obojętności na spra
wy ogólne i wzniecić żywe zainteresowanie dla swoich zamia
rów. Ogromnie rzutki i ruchliwy, podejmuje na łamach prasy tak 
krajowej, jak i zagranicznej szeroko zakreśloną akcją propagan
dową. Przedewszystkiem pragnie pozyskać współpracowników 
i towarzyszy rodaków i to pochodzenia z pod wszystkich trzech 
zaborów. Wobec wielkiego skrępowania wolnego słowa w prasie, 
czytamy tylko między wierszami, a przecież bardzo wyraźnie, 
myśli wyrażające pragnienie stworzenia wyprawy o charakterze 
ogólno-polskim. 

Pierwszem próbnem pociągnięciem przygotowanem przez 
systematyczne ogłaszanie artykułów o nowych zdobyczach od
krywców w nieznanym wówczas „czarnym lądzie" Zachodniej 
Afryki, było ogłoszenie pod tytułem „Propozycja" do rodaków 
z .wezwaniem do wzięcia udziału w wyprawie. 

"Zamierzając w kwietniu roku przyszłego wyruszyć do Ka
meruńskiej zatoki (Afryka ZachodniaJ i pozostawiwszy w górach 
tego imienia stację geograficzną, puścić się na wschód konty
nentu dla stwierdzenia istnienia jezior Liba i ich hydrograficz
nego połączenia z zachodnim oceanem, z radością powitałbym 
pomiędzy zjednoczonemi siłami mej wyprawy towarzyszy po
dróży z ojczystej niwy, którzy zechcieliby podzielić trudy i owoce. 
Przeciąg czasu niezbędny dla ekspedycji oceniam na jeden rok 
mniej więcej. Udział zaś materialny wynosić będzie 2000 rubli 
(5000 franków). Uważając za zbyteczne wyjaśnienie ile ważnych 
odpowiedzi na liczne i dawne pytania mają dać nam tajemnicze 
jeziora, rachuję właśnie na pociąg ku samemu przedmiotowi. 
Jeżeli projekt przejdzie w czyn uwieńczony rezultatami, to 
w chórze opinii świata naukowego usłyszymy za powiększenie 
w nauce liczby imion polskich zapewne i 11Bóg zapłać naszego 
społeczeństwa." 1) 

Wezwanie to nietylko, że nie zostało bez echa, ale prze
ciwnie znalazło bardzo silny oddźwięk społeczeństw. Wyrazem 
tego była wielka ilość zgłoszeń, w przeciągu zaledwie kilku dni 
przeszło stu kandydatów objawiło chęć wzięcia udziału w wy
prawie. Jest to tembardziej godne uwagi, że Rogoziński, jak to 
widzimy z jego „Propozycji", stawiał duże wymagania. Ostatecz
nie wyprawa, która początkowo miała mieć skład dość różno
rodny pod względem narodowościowym, opiera się prawie wy
łącznie na siłach polskich. Współudział cudzoziemców był zni-

') 11 Wędrowiec" rok 1881. Nr. 247. 

407 -



komy jeśli pominąć murzyńskie siły pomocnicze. Dwaj Włosi, 
prof. Bianchi i p. Licota, zgłaszają się do współudziału, jednak 
Rogoziński przekonawszy się 1 że kierowali się oni pobudkami 
nie mającemi nic wspólnego z jego wzniosłemi celami zerwał 
z niemi już w czasie przygotowań do wyprawy. Najbliższymi 

współtowarzyszami byli przedewszystkiem: Klemens Toczek, 
Górnoślązak, najenergiczniejsza postać wśród towarzyszy wypra
wy. przyjaciel młodości i kolega szkolny Rogozińskiego, który 
życiem przypłacił swój udział w wyprawie (zmarł na żółtą febrę 
w 1884 roku) geolog Leopold Janikowski, Władysław Ostaszew
ski, Walery Tomaszewski, Hirszenfeld i Janiszewski. 

Zebrawszy główny skład ekspedycji, Rogoziński z calem 
wytężeniem poświęca się pracom przygotowawczym. Pierwotnie 
projektowane użycie dla celów ekspedycji statku Belgijskiego 
zostaje udaremniome, ponieważ król Leopold belgijski popiera
jący stale wszelkie wyprawy eksploracyjne stawia za warunek 
udzielenia swej pomocy, przyjęcie pewnego rodzaju gwarancji 
dla wyprawy przez Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne. To
warzystwo to oczywiście nieprzychylnie usposobione dla akcji 
o charakterze polskim, listu protekcyjnego nie nadsyła. Niechęć 
tego Towarzystwa wyszła na korzyść polskości ekspedycji, oka
zało się bowiem. że można ją było zorganizować bez pomocy 
obcych, opierając się jedynie na własnych siłach. Lwią część 
funduszów ofiarował ojciec Rogozińskiego, bogaty fabrykant z Ka
lisza. Gdy to nie wystarczyło, wybitną pomoc finansową i duże 
zrozumienie doniosłości sprawy okazuje hr. Benedykt Tyszkiewicz. 

Rogoziński prowadzi akcję propagandową w prasie w Kró
lestwie i zagranicą, publikując szereg artykułów dotyczących 
planów ekspedycji. Umieszcza opisy krajów zachodnio-afrykań
skich celem pobudzenia zainteresowania temi sprawami szero
kiego ogółu społeczeństwa polskie~o. Wygłasza odczyty w W ar
szawie, i w swoim rodzinnem mieście Kaliszu. Odczyty te były 
drukowane potem w „Słowie" w Warszawie. Równocześnie Tom
czek działa na terenie Poznańskiego, Śląska i Małopolski. Na
wiązuje stosunki i zapewnia sobie poparcie w Krakowie przez 
Akademię Umiejętności oraz D-ra Baranieckiego, znanego dzia
łacza społecznego. W Poznaniu umieszcza na łamach najbar
dziej poczytnego pisma owych czasów, .,Kuriera Poznańskiego" 
szereg artykułów propagandowych. 

Przygotowania technicznej strony wyprawy nie mogą być 
oczywiście prowadzone w kraju. Ażeby je przeprowadzić wy
jeżdża Rogoziński do Niemiec i Francji. gdzie dzięki swej wy
bitnej inicjatywie umie zawsze trafić do miarodajnych sfer. Od 
redaktora 

11
Petermanns Geographische Mitteilungen" niemieckie

go geografa Behma, otrzymuje cenny materiał w formie. spisu 
istniejących dzieł w różnych językach tyczących się gór 1 tery
toriów Kameruńskich i wskazówek co do ewentualnej marszruty. 
Nawiązuje w Hamburgu stosunki z tamtejszem Towarzystwem 
Geograficznem, oraz sferami handlowemi, posiadającemi faktorie 
w pobliżu terenów, które ma zamiar zbadać. Wiele sympatii 
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okazuje mu i udziela pomocy wybitny geograf Neumajer z Ham
burga. Najżyczliwej i najprzychylniej odnoszą się jednak Fran
cuzi. okazując wielkie zrozumienie i niosąc mu pomoc w przy
gotowaniach, a jak się dalej pokaże i w ciągu całej wyprawy. 

W ~awrze kupuje statek żaglowy „Łucja Małgorzata" prz-y 
wydatne) pomocy kpt. Auger oraz dwóch innych francuskich 
przyjaciół: profesora hydrografii Le Jobs i pana Vatic z którymi 
się już dawniej zapoznał w klubie „Wilhelm Tell" w Hawrze. Je
d.yny rzą~ francuski udziela mu bezinteresownie swego popar
cia. wydaJąc rozkaz komendantowi Dakaru by przydzielił zbrojną 
eskortę ekspedycji. Natychmiast przystąpiono do załadowania 
statku. Ł.a~unek sta~10~iło wyposażenie ekspedycji; należałoby 
w te~ m1e1scu . podn~eśc fakt, że Rog~ziński gdzie mogł, starał 
rał się zaspo~oić swo1e potrzeby w kraJu, n. p. dużą część instru
mentów pom1ar'?wych zakupił w znanej firmie optycznej Gerla
cha w Warszawie. Pozatem załadowano pokaźną ilość towarów 
do wymiany, jak błyskotki, korale szklane, noże i fuzje skałkowe, 
bez który.eh żadna wyprawa afrykańska nie mogła liczyć na 
powo~zeme. Towary te kosztowały we Francji 27.780 frs., war
tość ich na gruncie afrykańskim przenosiła jednak 120.000 frs. 
Przygotowania trwały dłużej, niż się tego spodziewano i wreszcie 
na w,~osnę r. 1~82 ekspedycja wyrusza z Hawru. ..Lucię Małgo
rzatę dowodzi kpt. Boutes. Burze w kanale La Manche zmuszają 
.,Ł~ci~ M.ałgorzatę" do zawinięc~a do port.u Falmouth. Po uspo
koJ.eruu się burzy, gdy pogoda s1ę popraw1ła, .. Łucja Małgorzata" 
wzięła kurs przez zatokę Biskajską na wyspy Kanaryjskie. Prze
praw.a przez wiecznie burzliwą zatokę Biskajską była wskutek 
panu1ącego huraganu bardzo ciężkim etapem podróży. Wreszcie 
szczęśliwie zawijają do portu w Maderze. 

Pobyt na słonecznej Maderze w porównaniu do ciężkich 
chwil przebytych na niewielkim żaglowcu wśród spiętrzonych 
fal Atlantyku, był dla naszych podróżników prawdziwym rajem. 
D~ niezwykle miłego spędzenia szeregu dni przyczynił się w du
żeJ mierze Benedykt hr. Tyszkiewicz, .,szlachetny przyjaciel eks
pedycji" jak go Rogoziński nazywa w swoich pamiętnikach. 
Benedykt br. Tyszkiewicz, właściciel dużej posiadłości na Made
rze, już w czasie organizowania ekspedycji dał dowód zrozumie
nia ważności sprawy i popierał wyprawę w miarę możności. 

Przyjął członków ekspedycji z prawdziwie staropolską gościnnością. 
I tak w towarzystwie · gospodarza, jego rodziny, i dwóch przy
godnych turystów polskich, p. inż. Rutkowskiego i p. Weidlicba 
z. Wo!ynia robią wycieczki w głąb wyspy, zapoznając się z jej 
bistorJą. W rażeniami swemi dzieli się Rogoziński z czytelnikami 
,,Wędrowca" dając jak na krótki czas spędzony na Maderze, 
bardzo wyczerpujący obraz stosunków tam panujących. Odjazd 
z Ma~ery, gdzie spędzili tyle miłych chwil w gronie rodaków. 
s!ał się, dla naszych podróżników, jakgdyby drugiem pożegnaniem 
s1ę z oJczyzną. 

Po długiej lecz urozmaiconej podróży, - jechali przecież 
żaglowcem, - przez nader ciekawy pod względem fauny i flory 
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morskiej, ocean, zbliżają się do brzegów Afryki do państwa nie
dawno stworzonego przez filantropów amerykańskich dla „wol
nych" murzynów, do Liberii. Rogoziński kreśląc w swych pa
miętnikach bardzo dokładny opis tego państwa, chciał przedsta
wić czytelnikom - rodakom możliwość stworzenia na tym gościn
nym brzegu Afryki drugiej „wolnej" Ojczyzny. Z myślą tą spo
tyka się uważny czytelnik na każdym kroku w pismach Rogo
zińskiego, wije się ona jak nić przez wszystkie jego poczynania. 

Pierwszym krokiem w Liberii było zapoznanie się z wła
dzami miejscowemi. Duże wrażenie pozostawiła na nich postać 
rezydenta amerykańskiego Smitha, murzyna, który mimo swej 
przynależności do innej rasy był człowiekiem o głębokim umyśle 
i czującem sercu spędzają z nim wiele miłych i ciekawych 
chwil na rozmowie. Głównym celem pobytu w Liberii było ze
branie informacyj oraz wskazówek dla przyszłej wielkiej wypra
wy kameruńskiej i przysposobienie członków ekspedycji do ocze
kujących ich trudów i mozołów wynikających z klimatu i warun
ków życia w Afryce. Zatrzymują się dłużej w stolicy Liberii 
Monrowii i w jej głównym porcie Las Palmas, skąd podejmują 
szereg dłuższych wycieczek w głąb kraju. 

Z Liberii droga wyprawy prowadzi do niezależnego kró
lestwa Assini, pozostającego pod władzą króla Amatifu. Opis 
krzyżujących się wpływów mocarstw europejskich na terytoriach 
jeszcze niezależnych jest bardzo interesujący. Jest to chwila 
tworzenia się przyszłych potężnych kolonji - Rogoziński ma 
nadzieję, że w trwającym jeszcze chaosie uda mu się przepro
wadzić swe szerokie plany. Nawiązuje w tym celu stosunki 
z poszczególnymi mniej lub więcej wpływowymi królikami mu
rzyńskimi. Stara ich sobie zjednać podarkami i pochlebstwem, 
co mu się w znacznej mierze udaje. Pragnie aby mu nie byli 
przeszkodą, ale przeciwnie pomocą w jego szeroko zakreślonej 
akcji geograficznej. 

Najbardziej palącem zadaniem ekspedycji było znalezienie 
dogodnego punktu dla stworzenia bazy dla przewidzianych wy
praw w głąb Afryki. Rogoziński przykłada największą wagę do 
tego, by być nieuzależnionym. Najłatwiej dałoby się to oczy
wiście uskutecznić przez umieszczenie takiej bazy na wyspie. 
W tym celu „Łucja Małgorzata", odpływa dnia 7·go kwietnia 
1883 w kierunku wyspy Fernando Po. Wyspa ta, będąca wła
snością rządu hiszpańskiego, jest otoczona wieńcem pomniejszych 
wysp, wówczas jeszcze niezależnych. Pobyt na Fernando Po 
~rzedłuża się dzięki gościnnemu przyjęciu przez tamtejszych 
Europejczyków. Szczególnie wzniosłe chwile przeżywają nasi 
podróżnicy z zesłanymi przez rząd hiszpański powstańcami z wy
spy Kuby. W ich towarzystwie rozbrzmiewąja w ·odległych tych 
stronych bodaj, że po raz pierwszy polskie pieśni wolnościowe. 
Wrażenia, które ;Rogoziński odniósł z Fernando Po w czasie tego 
pierwszego pobytu, nakłoniły go w latach późniejszych od osied
lenia się na tej wyspie jako plantator i przeżycia tam szeregu 
lat. Z Fernando Po wyrusza rekonensans w osobach Tomczeka 
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i Rogo~ińskiego , na. szalupie 11Warsza~ian~e" na przeciwległe 
wybrzeze afrykansk1e, odległe o dwadzieścia cztery mile, celem 
wybrania miejsca pod budowę stacji. 

Po męczącej jeździe docierają do misji babtystów „Viktorja" 
między wyspami Mondolech i Oudamech w zatoce Ambas Gło
wa misji pastor Thompson ofiarowuje się · Rogozińskiem~ jako 
przewodnik i na . .,Wa.rszawi:tn<;e" wyruszają na wyspę Mendo
le~h l~b Mondov1, gdz!e znajdują pod każdym względem odpo
wiedni teren dla swoich celów. Po wstępnych pertraktacjach 
z m1e1scowym kacykiem kupują od niego teren pod stację po
zys~l;lią sobie jego przyjaźń dzięki hojnym podarkom i ~ape
wru~Ją pomoc w swoich. zamierzeniach. Po tak korzystnem za
łatw1e01u Sfrawy wracają na Fernando Po, by sprowadzić „Łucję 
Małgorzatę wraz z całą ekspedycją. Przed odjazdem z Sta 
l;abel czynią ostatnie zakupy i zawierają umowę z firmą W o~r
mann, mocą k!órej odnajmują tej firmi~ okręt „Łucję Małgorzatę" 
na czas trwama wyprawy w głąb Afryki. Rogoziński wraca sam 
do Viktorji pozostawiając Tomczeka przy budowie stacji. Do 
czas'! uk.<?ńczenia stacji na wyspie Mondolech, wynajmuje dom 
w V 1kt<?,rj1, aby prz~być tam okres budowy stacji. ,,Łucję Mał
g~rzatę wyładowują ~o. magazynów firmy Woerman, która się 
ofiarowała przechowac mstrumenty i towary wymienne aż do 
chwili wykończenia stacji. 

~ skute~ . n~dmiernych wysiłków w zabójczym klimacie 
Afryki, Rogozipski zapada na febrę. W tym czasie firma W oer
mann przejmuje statek 11Łucja Małgorzata", i odsyła starą za
łogę do ~~ropy. Służbę ob~jmuje nowa załoga złożona z tubyl
ców, T ejze nocy zrywa się huragan, łańcuch kotwiczny pęka 
pod naporem okrętu spychanego przez burzę i statek nie mo
~ący manewrować rozbija się o nadbrzeżne skały. Strata statku 
1 cz~ści instrumentów, które jeszcze nie były przeniesione na 
st~cJę, bardzo przygnębiła wszystkich uczestników wyprawy. 
Muno !ych I?iepow?dzeń dzi~ki sumiennej i ofiarnej pracy Tom
czeka I Ja01kowsk1ego stacja geograficzna zostaje ukończona. 
Rozpoczyna się właściwy okres badań naukowych na postawie 
szeregu wypraw w głąb kraju. 

Wobec tego, że Rogoziński nie ogłosił drukiem ściśle nau
kowe~o .sprawozdania ze swej wyprawy, a złożył je do arhiwum 
Bryty1skiego Instytutu Geograficznego, musimy ograniczyć się do 
d~.stępnych nam w kr~ju materiałów, które niestety są bardziej 
mz skąpe. 

Wiemy, że największą wyprawą z podjętych w ciągu na
stępnych dwóch lat była ekspedycja po rzece Mungo do Lasów 
~łoniowych" (El.ephant Forest). Wykonano tam szereg" powa
znych prac pom1~rowych, utrudnionych brakiem teodolitu, dzięki 
ktorym po raz pierwszy wykreślono dokładnie na mapie bieg 
rzeki Mungo. Z wyprawy tej posiadamy kilka listów opubliko
wal?ych ~ ~ędrowcu,, któ~e. zawierają bardzo ciekawe opisy 
kraJobrazow I warunkow m1eJscowych. Rogoziński zwraca spe-
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cjalną uwagę na niewyzyskane bogactwa kraju, np. moczary po
kryte bawełną gnijącą na pniu z powodu braku rąk do pracy. 

Jak większość ówczesnych podróżników - odkrywców, 
zajmuje się i on poszukiwaniem drogi do Timbuktu, prowadzą
cej rzekomo przez serce Afryki. Zbiera wiadomości od kra
jowców i sprawdza dane pozostawione przez poprzedników. Po 
wielodniowych uciążliwych marszach przez bagna i dziewicze 
lasy dociera do Bodżangi. Chcąc stamtąd przedostać się do tere
nów zamieszkałych przez piernie Beferengani natrafia na nieprze
bytą przeszkodę. A mianowicie piernie, którego stolicą jest mia
sto Mokonja, podbuntowane przez handlarzy arabskich nietylko. 
że nie chce pozwolić na przemarsz karawany przez swoje tery
torium, ale nawet tak się ustosunkowuje wrogo, że posłowie wy
słani przez naszą ekspedycję do miejscowego kacyka, ledwo 
uchodzą z życiem. Nie pierwszy to raz handlarze ci stanęli 
na przeszkodzie europejskiej ekspedycji w Afryce, byli to t. zw. 
czarni rabowie, - handlarze mazułmańscy, którzy bojąc się 
konkurencji i możliwości kontroli swoich nieraz nieczystych inte
resów, utrudniali celowo dotarcie wgłąb Afryki. Tragarze kara
wany obawiając się możliwości dalszych zawikłań odmówili po
słuszeństwa naszym podróżnikom stawiając ich w położeniu bez 
wyjścia i zmuszając ich do odwrotu. 

Pierwszy ten wysiłek, zakończony niepowodzeniem, wykazał, 
że przy posiadanych skromnych środkach nie uda się wykonać 
pierwotnie obmyślanego w kraju planu, t. j. dotarcia w głąb 
Afryki i zbadania tajemniczych jezior. Jednak Rogoziński tern 
się nie zraża i umysł jego zwraca się ku bardziej dostępnemu, 
a w każdym razie bardziej realnemu zadaniu, którem jest pozna
nie i zbadanie pobliskich, a jednak dotychczas nieznanych gór 
Kameruńskich. Decydując się szybko, skierowuje wyprawę w te 
góry. Dzięki tej szybkiej decyzji udaje się Rogozińskiemu być 
pierwszym europejczykiem, który dokonywa dokładnego zbadania 
pasma gór Kameruńskich. Przed nim dotarł tam tylko jeden 
europejczyk, misjonarz angielski Thompson, który jednak góry 
te poznał tylko pobieżnie. Owocem tej wyprawy będzie, później 
wydana u Petersa w Gotha, pierwsza dokładna mapa Gór Ka
meruńskich. Prócz tego wynikami tej wyprawy były odkrycia 
źródeł rzek Rio del Rey i Rumba, jeziora Mbu i t. d. Wyprawa 
przeciąga się i obfituje w wiele wycieczek epizodyczny~h, które 
jako całość były bardzo owocne. Rogoziński prócz zajmowania 
się badaniami geograficznemi, prowadzi badania etnograficzne, 
układa słownik narzeczy tubylczych, a wszczególności plemjon 
Bakwiri, Bakunda, lsubu i Duala 1). Znakomite warunki klima
tyczne i piękność krajobrazu wprawia Rogozińskiego w taki za
chwyt, że postanawia poczynić wszelkie kroki, by udostępnić 
go kolonizacji. 

1) .. Rysy charakterystyczne murzyńskiego narzecza Bakwiri uiywanego 
w górach Kameruńskich z uwzględnieniem niektórych właściwości pokrewnych 
naneczy" przez St. Scholca Rogozińskiego osobne odbicie z XIII tomu Rozpraw 
i Sprawozdań Wydz Filologicznego Akademii Umiejętności. Kraków, Druk. Uniw. 
Jagiellońskiego 1887. 
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Godn~ ~z~ania jest szybkość orientacji i bystrość umysłu 
tego przeciez Jes~cz~ bardz~ młod.ego człowieka, który potrafił 
w sto~un~~wo kr~tk~m. czasie .ocemć zalety tego terytorium dla 
koloruza~Ji ?~rope1sk.ieJ. O swoich górach wyraża się z zachwytem: 

.. ~ezeh Jest kraJ na .Zachodnim Brzegu, który ma przyszłość 
europeJsk, p~zed s.o~ą i w którym rolnik i plantator znajdzie 
pole P.lonow i nadziei, to taras od zatoki Ambas do 14 OOO stóp 
~yso~ieg.o szytu !"1.ongo - ma - Lobe. Na południowym zachodzie 
ci~gme się wyraznie łańcuch, przed którym wznosi się drugi 
w1erzch?łek Mongo - ma - Edinteh, czyli góra Kraszewskiego". 

.Na)leps~ym ~o\\'.odem tego, że okolice te miały duże zna
czeme kolomzacyJne, było wielu pretendentów do objęcia pro
te~toratu nad. nowo .udos~ępni~nem dz~ęki wyprawie Rogoziń
skiego t~rytorJum. Pierwsi zorientowali się Niemcy wysyłając 
n:ttychmiast dw~ k~ążo~niki „Leipzig11 i „Mowe" celem zatknię
cia sztandaru memieckiego pod .grozą d~ia! okrętowych na wol
nych tych s~łonach. Rogoziński, przewiduJąc w razie opanowa
ma teg~ kraJu przez Niemców, unicestwienie wszystkich swoich 
daleko idących p~~nów, oddał tereny przez siebie zbadane pod 
p~ote~torat Ang.lJi. Krok ten wywołał w całych Niemczech 
wielkie oburzeme, którego najwyższym wyrazem były ~romy 
rzucane. z tryb~ny parlam,~ntarne! przez samego żelaznego kanc
lerza Bis~arck a na po~sk1~go śm1ałka1 ). Rogoziński opisując ten 
fakt dodaJe z satysfakc1ą, ze „wszystko będzie się tu działo bez 
pro<:hu z nad Sprei". Nawiasem mówiąc sukces ten był tylko 
chwilowy, bo w parę. lat. póź_n~ej Anglja .drogą zamiany oddała 
teren ten ~zeszy N1emi~ckieJ, . w któreJ posiadaniu pozostaje 
Kamerun az do czasu WOJDY światowej. 

. W ~K':1tek nadzwyczajnego rozproszenia się pism Rogoziń
~kiego me Jest .łatwem odtworzenie .całej wyprawy. Wiemy tylko, 
ze po powr~~ie .z gó~ ~ameruńsk1ch zostało przedsięwziętych 
przez Rog~zmski~go 1 Jego towarzyszy kilkanaście wypadów 
~ głąb kfaJ~, maJ~cych na celu znalezienie innej drogi do tajem
n!czego Jeziora L1ba. Dokładniejsze dane mamy tylko o wy
cieczce którą P.odejm~je z Janikowskim do Starego Kalabaru 
celem , po.zyskama. sobie względów najpotężniejszych kacyków 
murzynskich„ Archibonga, Fango-Fango .a w s~czególności „Żół
tego Wodza (Y ~How Duke) .. \V prawdzie zamiary ich są uwień
czon_e powo~zemem, zapewmaJą sobie bowiem przychylne sta
n?Wts~o kra1owc?~, ale na skutek wielu przeciwności ostatecz
m': Dl'; docho~zi 1ednak do tej wielkiej wyprawy. Zabrakło 
naJgorhwszego i n~Jwyt_r~alsze.g<? członka ekspedycji Klemensa 
T?mczeka! k~óry. Jak JUZ wyzeJ wspomnieliśmy, umiera naba
wiwszy ~!ę zółteJ f~bry: Pozatem zdrowie i innych członków 
eksped~qi pozostawia wiele do życzenia. 

Działa~ność wypraw)'.' za<:zy~a coraz bardziej przybierać 
char~kter imprezy ~olomzacyJneJ. Coraz więcej znajdujemy 
wzmianek o nabywamu terenów na własność ekspedycji u pod-

1
) ,O Kamerunie". St. Rogoziński. .. Wędrowiec" Nr. 52, 13 grudnia 1884 r. 

413 -



nóża i na południowym tarasie gór Kameruńskich. Nowa po
siadłość obejmuje kraje Bota, Mokunda, Mvameh, Mosaku i Bu
bindo. Coraz bardziej zatraca się pierwotny cel wyprawy. 
Powoli współtowarzysze opuszczają Rogozińskiego, względnie 
jak Janikowski podejmują wyprawy na własną rękę. Rogoziński 
ciągle jeszcze marzy o wielkiej ekspedycji w głąb Czarnego 
Lądu, która jednak coraz bardziej w dal się odsuwa. Wreszcie 
Rogoziński powraca na krótko do kraju z zamiarem zebrania 
nowych środków dla realizacji dalszych planów, poznaje tam 
swoją przyszłą żonę z domu Helenę Bogucką znaną w literaturze 
pod pseudonimem Hajota i z nią razem powraca do Afryki, lecz 
już tylko po to, by jako plantator na wyspie Fernando Po prze
pędzić lat kilka. Organizuje jeszcze od czasu do czasu po
mniejsze wycieczki, tak na samej Fernando Po, jak i w bliższe 
okolice stałego kontynentu. W skutek nadwątlonego zdrowia 
wraca do kraju w roku 1891. Początkowo mieszka w rodzinnym 
Kaliszu, potem w Krakowie, dokąd przewozi swoje bogate zbiory 
antropologiczne i etnograficzne, które składa w muzeum Dra 
Baranieckiego i w Akademii Umiejętności. W uznaniu prac 
i zasług Rogozińskiego na polu geograficzno-odkrywczem wszyst
kie niemal europejskie Towarzystwa geograficzne mianowały go 
swym członkiem. Nagły zgon w roku 1896 w Paryżu zdała od 
swoich nie pozwolił temu wiele jeszcze obiecującemu podróżni
kowi dojść do celu jaki sobie postawił. 

Nieodżałowana to szkoda, że Rogoziński żył i podejmował 
swe prace w czasach naszej niewoli, tern większą jest więc jego 
zasługa że w warunkach tak niekorzystnych potrafił dokonać 
tak wiele. Jego działalność w dobie obecnej, przy własnym 
porcie i zrozumieniu przez czynniki miarodajne każdej -inicjatywy 
idącej w kierunku prawdziwego dobra ojczyzny, doprowadziłaby 
niezawodnie do posiadania własnych kolonii dzięki czemu rze
sze naszych emigrantów nie byłyby wyzyskiwane przez obcych 
agentów, lecz tworzyłyby zastępy zadowolonych pracowników. 
Wracając do kraju bogaci w doświadczenia i pełni tężyzny pio
nierów kolonialnych byliby nader pożądanym elementem w pań-
stwie. Wielki przyjaciel Rogozińskiego Filip Sulimierski, pisząc 
o naszym podróżniku określa go w następujących słowach: 

,,Rogoziński zdaje sobie sprawę z poważnego zadania eks
ploratora krajów całkiem nieznanych, usiłuje zbierać i groma
dzić wszystko, co charakteryzuje ich kulturę. Rogoziński nie
tylko chce, ale i może zrobić wiele dla nauki." 

Rogozińskiego uważano w kraju za entuzjastę, zaślepionego 
żądzą przygód i podróży który nie podoła zadaniu wziętemu na 
siebie. Dał on jednak dowody, że tak nie jest: mimo przeciw
ności, które zwalczać musiał i skromnych środków materialnych 
plony jego pracy w postaci map, których był autorem i zbiorów 
przywiezionych do kraju oraz artykułów i notatek umieszcza
nych w różnych czasopismach upewniają nas w przeświadczeniu 
że był to człowiek, który rzeczywiście nietylko chciał, ale i mógł 
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zrobić. wiele _dla nauki. Jego działalność plantatorska zaintere-
s<;>wama w kierunku eksploatacji krajów które obJ'ął w' · d me dowod · · • posia ab ł zą,. ~e oprocz ~rodzonych zdolności które posiadał 

Y on rówru~z gruntowme przygotowany do swego zawodu' 
Prócz. te.go kierowany . intuicją· i przejęty wiarą w lepszą przy~ 
szłdośk 

1
°Jc~yz~y P1rz~widy~ał . konieczność nowych terytoriów 

po . o omzacJę. me mylił się ani na jotę. 
. Polska potrzebuje kolonij, przyrost ludności jest ogromn 

~e~ien procent l~dności musi szukać chleba w szerokim świeci!' 
l!ljracJa, taka Jak:1 dziś ma miejsce, w zupełności nie odpo~ 

wia a swe~~ zadanm. ~ mnóstwo dzielnych jednostek idzie na 
~arne. MieJmy .nadzieJę, że nowy przydział mandatów kolo
malJ°ych _przez Ligę ~arodów uczyni zadość słusznym żądaniom 
kpi e~~en1twa pholskiego i wkrótce ujrzymy się w posiadaniu 

o 0011 w asnyc ~ może właśnie tego Kamerunu, i ziści się to 

R
do ,s cz~ńgok. dązył i czego pragnął przez całe swe życie Stefa~ 
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MIECZYSŁAW FULARSKI 
KPT. DYPL. 

PODBOJE PAŃSTW KOLONJALNYCH 
I POLSKA AKCJA KOLONJALNA 

Zanim przejdziemy do określenia _Polskiej a~cj.i kolo~jalnej 
i wyciągnięcia co do niej pewnych wnio~ków, za1m1emy się po
krótce charakterystyką podbojów kolonialnych mn_vch państw, 
przedewszystkiem Anglji i Francji, które .doprowa~z1ły do stv.:o
rzenia terytoriów kolonialnych, odgry~a1ących ~1elką d°lę m\ 
tylko w ich życiu, ale również w politycznych 1 gospo arczyc 
zagadnieniach świata. . .. 

I Francja po wojnie francusko-pruskiej, po strape .AlWcJl 
i Lota.ryngji skierowała swą ekspansję na ląd afrykkani5k1: 

1 
y

rażało się to w stworzeniu wielkiego progra~u o on1a nego 
Ferri'ego, który, pragnąc odwrócić uwagę Franci.~ od terenu e.u
ropejskiego, gdzie ekspansja państwowa. Franc11 zał~małF s1~, 
skierował uwagę społeczeństwa francuskiego na Turus. ~rrie 
odczuwał instyktownie ówczesnego duc~a narodu .~rancusk1eg~, 
dążącego do znalezienia ujścia dla ~adm1aru energ11 społe_czn':/~ 
i wbrew życzeniom zarówno prawicy, ~tór~ ~omagała się o . 
wetu na Niemcach i zajęcia się zagadmemam1 wewnętrznem1, 
jak również wbrew życzeniom lewicy, która myśla~a tylko o utrwa
leniu swoich zdobyczy demokratycznych, n~rzuc1ł społeczeństwu 
francuskiemu ideę podboju Tunisu. Podbó1 te~ został ~okonany 
i stanowił podstawę do ~ozciągnięcia i ustalenia ~I?ływoh f1tn: 
cuskich na terenie Algieru, Marokka, Sahary _1 mny~. o ee_ 
nych posiadłości francuskich w Afryce. Zwłaszcza podboi ~l~rdy 
mich obszarów Sahary i krajów leżących na pó.łnoc od me1 o
konywał się w sposób zupełnie swoisty. Wybito~ rolę odgry
wała tu akcja indywidualn3: poszczególnych osobmków o eta: 
rakterze niekiedy awanturniczym. Były ~? t. zw .. wyp~aw~ ~ 
pitanów, którzy na czele swoich kompami. przemierzali w1elk1e 
przestrzenie, zatykając sztandar fra~cuskt w od~egłych oabach, 
nawet na terenach spornych z innem1 państwami, często w rew 
woli tych ostatnich. . ł k · 

· Tego rodzaju przedsięwzięciem była akqa s a~nego api
tana Marchand, który wyruszył na czele samodzielnego od-.,. 
~ 

działu do Fachody, gdzie zatknął sztandar francuski, powodując 
zatarg z Anglją, zakończony podzieleniem Sudanu na francuski 
i angielski, oraz rozgraniczenie wpływów między Anglją i Fran
cją na tym terenie. 

Ten sposób podąoju kolonij przypomina żywo system, sto
sowany przez hiszpańskich i portugalskich conquistadorów, zwa
nych w Brazylii bandeirantes od słowa bandeira (sztandar), któ
rzy w imieniu swoich monarchów zdobywali coraz to inne kraje 
Ameryki Południowej. 

Samo dotarcie niewielkiego oddziału · wojskowego do tak 
odległych terenów, jak wnętrze Afryki, a nawet zatknięcie na 
nich państwowego sztandaru nie rozstrzygało oczywiście o ich 
posiadaniu. W ślad za nim musiał przyjść podbój kulturalny po
lityczny i gospodarczy, który jednak prawdopodobnie nie nastą
piłby nigdy, gdyby nie uprzednia ryzykowna, śmiała, a często 
awanturnicza inicjatywa poszczególnych jednostek. 

· Wielką rolę usiłowań indywidualnych w podbojach kolon
ialnych potwierdza również akcja Międzynarodowego Towarzy
stwa Afrykańskiego, założonego dla wykorzystania i zbadania 
Afryki. Dzieje tego towarzystwa są niezwykle ciekawe. Powstało 
ono na skutek wypraw różnych badaczy naukowych, kupców 
i wszelkich awanturników, którzy, zwiedziwszy tereny od Zam
bezi do Kongo, przynieśli rewelacyjne wiadomości o niesłycha
nych bogactwach tego kraju. Naskutek tych wieści Leopold II, 
król Belgów, zdecydował zaangażować swoje wielkie kapitały 
osobiste do akcji kolonialnej i w tym celu założył Towarzystwo 
akcyjne z udziałem kapitałów angielskich, a później i niemieckich. 
Praktyka jednak bardzo rychło wykazała, że wobec rozbieżnych 
interesów różnych państw, system organizacji · międzynarodowej 
spółki kapitalistycznej nie jest odpowiedni dla przeprowadzenia 
skutecznego podboju terenów kolonjalnych i wskutek tego na 
walnym zjeździe, odbytym w r. 1885, Towarzystwo Afrykańskie 
rozwiązało się. Gros akcyj zachował król Leopold, (Kongo bel
llijskie) resztę zaś podzieliły między sobą Anglja, Niemcy i Francja. 
Od tej chwili datuje się okres odrębnych podbojów terenów 
aftykańskich, powodujący szereg konfliktów między Francją 
i Anglią, oraz Niemcami, które w tym czasie pojawiają się jako 
nowy pretendent do kolonij. Konflikty te, przerwane przez star
cie zbrojne w czasie wielkiej wojny światowej, doprowadziły do 
utracenia przez Niemcy zdobyczy kolonialnych w Afryce. 

Na przykładzie Francji i Niemiec widzimy, że tworzenie 
ich programu kolonialnego i dążenie do podbojów kolonialnych, 
odbywało się jakby przypadkowo, bądź to na skutek pewnych 
faktów dokonanych, bądź też przez pracę iednostek, lub pewnych 
grup osób zainteresowanych. Okres ten przechodziła również 
swojego czasu Ang}ja, która należy do najstarszych państw kolon
ialnych, posiadających, siłą konieczności polityczno-gospodarczych, 
największe zrozumienie i umiejętność dokonywania podbojów 
i administrowania kolonjami. 
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Podbojów tych w czasach nowszych (koniec ubiegłego stule
cia) Anglja dokonywuje w sposób niesłychanie zręczny i odmienny 
od systemu dotychcz~s nakreślonego. (fran~uskieg<;>), Z~ przykład 
może posłużyć bistorJa kanał~ Sueski~go 1 po~boJu Egil?tu. O!'a
nowanie strefy kanału Sueskiego, maJącego mesłychame wazne 
znaczenie dla Angli, jako drogi do lodyj, zos!ało ~<?kona.~e w spo
sób bardzo umiejętny przy pomocy odpow1ed01eJ akc11 handlo
wej. Kanał Sueski był pomysłem i realizacją, Francji, kt?ra .Po
siadała gros akcyj handlowych, zabezpieczaJących dommuJący 
wpływ w stosunku do współakcjonariuszów angielskich i egips~ich. 
Anglicy potajemnie wykupili prawie wszystkie akcje, znaJduJąc~ 
się w rękach kapitalistów egipskich, skutkiem czego uzyskali 
przewagę nad Francją; Orl: tej c~wili ze strony Ąnglii następuje 
bardzo energiczne dz1ała01e w k1er.unku uz~ska.ma wyłączne.go 
panowania nad strefą kanału Suesk1ego1 a ~1ęc 1. nad drogą ~10: 
dącą do niego .. Korzyst~jąc z ru;hu naCJo.nah~tyczneg~, Jaki 
powstał w Egipc1e1 Angha wspólme z FrancJą kilkakrotme wy
wierała presję zbrojną na Egipt. Z biegiem czasu jednak, skoro 
ruch nacjonalistyczny egipski spotężniał znacznie i Francja zmu
szona była wycofać się z akcji zbroi??,ei, Anglia ~korzystała z t':go 
skwapliwie i przystąpił~ do podboJ~. tego ~raJu, ~ozp?czynaJąc 
akcję od zbombardowama Aleksandr11. W 01ska eg1psk1e zostały 

· rozbite Anglicy systematycznie zaczęli dokonywać faktycznego 
podboi~ zbrojnego, posuwając się w górę Nilu, budując równo
cześnie kolej dla stworzenia w ten sposób połączenia ze swo
jemi posiadłościami w kraju Wielkich Jezior. 

Podbój ten został dokonany w c~asie st?,sunkowo. kró~kim, 
doprowadzając do wyłącznego władama Angl11 na tereme Egipt~1 
morza Czerwonego, iak również kanału Sueskiego. Opanowa01e 
tej strefy zapewniło Albionowi kontrolę nad ruchem handlowym 
morskim między Europą i Azją. 

Innym typem podboju kr~ju jest . podbici': Tra!lswaalu 
Oranii. Kraje te początkowo zna1dowały się. w pos1ad~mu drob
nych rolników i pasterzy. Interesy ang1elsk1e, ~aan~azowane ~~ 
tych terenach przez udział przemysłowców an.g1els~ich! w chwili 
gdy na terenie Transwaalu rozpo~zęto poszuk1wam3: d1amentó~1 
zostały zagrożone. Wtedy to między przybyszami t. zw. ou_it
lenderami, a miejscowymi mieszkańcami Buram~, doszło d<? me.
porozumień. W obronie ouitlenderów wystąpił r~ąd a1;1gielsk1, 
wywołując wojnę i likwidując w ten sposób samodz1elnośc Trans-
waalu i Oranii. 

Z zacytowanych wyżej przykładów podbojów kolonialnych, 
oraz ze znanej historii rozwoju innych dominiów angielskich, 
jak i obecnych samodzielnych państw południowo-ameryk3:ńskic~, 
widzimy, że wszędzie inicjatywa, prywatn'!, zbio_rowa lub !ndywi
dualna wyprzedza inicjatywę panstwową, ze panstwo udziela po
parcia zagrożonym interesom swoich obywateli i występuje z osta
teczną interwencją dopiero wtedy, gdy idzie o utrwalenie pewnych 
faktów dokonanych, że podbój danego kraju jest, tem silniejszy, 
im liczniejsze rzesze pionierów kraj ten w sposob gospodarczy 
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i k'!ltura{ny opa!'olf)uią, że wszelka większa akcja kolonialna nie 
moze byc o_becme improwizowana, lecz wymaga bardzo skompli
kowa_nych i gruntownych przygotowań, że wszelkie dążenie O uzy
skanie nowych tere_nów kolonjalnych przestało być sprawq wew
nętr~n.q danego panstwa, gdyz zawsze wchodzi w kolizję z intere
sami innych panstw. 

. II. Po tych wyjaśnieniach możemy przystąpić do zanalizo
warua obecnego stanu r~eczy. w Polsce i nakreślenia pewnego 
planu przygotowań orgaruzacyJnych dla polskiej akcji_kolonjalnej . 
. . Dotychc~as?wa dzi~łalność. kolonj~lna polska, pojęta jako 
sw1adome dąze1;11e do sk1erowama naszeJ emigracji na pewne te
~eny, gwarantuJące możn.ość należytego rozwoju gospodarczego 
1 kulturalno-narodowego, Jest sprawą stosunkowo nową. Począt
ko~o była o~a w~azem poglądów pewnej grupy społecznych 
działa~zy . emigra~yJnych! którzy wskazywali na konieczność kie
rowama i or.ga~u~owania potę.żnej fali naszej emigracji, celem 
prz!kształcema JeJ na ruch świadomie twórczy z korzyścią dla 
kr~J1:1: Poglą~ te!l był przeciwstawieniem, panującej wówczas 
op~Jt. odpow!edzialnyc~ ki!ro~ników polskiej polityki emigra
cyJDeJ, t~aktu.iących em1gracJ.ę, Jako zło konieczne, które należy 
zwalczac. Nie zdawano sobie sprawy, że emigracja jako wynik 
stosunk?~ gospodarczych Polski Niepodległej, będzi~ zjawiskiem 
stałem 1 ze. wobec tego należy zawczasu przygotowywać tereny 
pracy dla. liczny.eh r~~sz . naszego wychodźstwa osadniczego. 
. Nalezy stw~e~dzic,. ze o~res bardzo dogodnej dla nas kon
JUt~ld~ry, po W?JDle św1atoweJ, gdy państwa imigracyjne z upra
gmemem. oczekiwały do~ływu świeżych rąk roboczych, został bez
skut~czme stracony. Nie wykorzystano nigdzie możliwości uzy
skam~ na dogodnych wa~unkach. ~ię~szych obszarów kolonjal
nych ), na kt?rych osadmcy nasi . m1eh~y możność gospodarczego, 
kulturalnego .1 do ~ewnego. st<?pma politycznego rozwoju. 

To ~ame~b~te, wymk~Ją~e przedewszystkiem z fałszywej 
oceny e~~racJ1, Ja~o zagadn1ema opieki społecznej, a ni~ wyrazu 
e~span~Jt zywych sił narodu, spowodowało, że w chwili obecnej 
me posiadamy .określ~nych terenów, na które moglibyśmy w spo
sób pl~nowy kierow~c naszych emigrantów. Nie można bowiem 
uwazac ~~ wystai:czaJące, prowadzenie obecnie akcji osadniczej 
w Brazyhi l~b. proby ~aszego osadnictwa na terenie Peru. 

Zamkmęc1e prawie zupełne dla emigracji polskiej St. Zjed
no~zonych, K~nady, oraz coraz to większe ograniczenia imigra
cyJne szeregu innych państw, tembardziej nakazują poczynienie 
p~wny.ch .Przygotowań dla dalszej realizacji polskiej akcji kolo
mzacyJneJ. 

. Idea ta z1;1alazła także swój wyraz w powstaniu Związku Pio-
me~ów KolonJalny~h, a następnie w przyjęciu programu tegoż 
Związku przez Ligę Morską i Rzeczną która w listopadzie 
b. r. zreformowała się, przyjmując zaraz~m nazwę Ligi Morskiej 

') M~m na myśli półoficjal,ie propozycje francuskie co do Madagaskaru· 
prawa Polski do części kolonij poniemieckich. zupełnie niewykorzystane. ' 
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i Kolonialnej. Organizacja ta, licząca około 30,000 członków, zy
skała poważną podstawę do dalszego działania i stanowi obecnie 
najważniejszy ośrodek społeczny polskich poczynań kolonialnych. 

Główne zadania, do wykonania w okresie przygotowawczym 
przed przystąpieniem do właściwej wielkiej akcji kolonizator
skiej, polegają na: 

1) wyszukaniu i zbadaniu terenów kolonialnych, odpowied-
nich do osadnictwa, 

2) uzyskaniu obszernych koncesyj terenowych, 
3) przygotowaniu fachowem przyszłych pionierów, 
4) opracowaniu planu połączeń morskich macierzy z obec

nemi i przyszłemi terenami osadnictwa polskiego, 
5) stworzenie instytucji finansowej, opartej na kapitałach, 

wystarczających do prz~prowadzenia zamierzonej akcyj kolon
jalno-osadniczei, (Bank Kolonialny). 

Dla wykonania tych najważniejszych zadań, które jeszcze 
nie wyczerpują całości zagadnienia, niezbędne jest bar.dzo ścisłe 
i harmonijne współdziałanie władz państwowych, kieruJących po
lityką emigracyjną, z czynnikami społecznemi i llospodarczemi. 
Musi to polegać przedewszystkiem na przyjęciu ogólnego planu 
działania, oraz na stworzeniu jednolitego i sprężystego kiero
wnictwa całą akcją. Rola czynnika społecznego w tak nakreślo
nej akcji jest szczególnie doniosła, zwłaszcza w okresie kształto
wania się na ten temat poglądów i form organizacyjnych. 

W chwili obecnej, poza czynnikami paóstwowemi, które nie 
narzucają w tej sprawie żadnego krępującego poglądu pozosta
wiając pełną swobodę społeczeństwu, mogą być brane pod uwa
gę następujące poważne czynniki: Liga Morska i Kolonjalna ze 
Zw. Pionierów Kolonjalnych, jako organizacja naczelna i dająca 
w tym kierunku inicjatywę, spółki akcyjne, towarzystwa kolo
nizacyjne, oparte na zasadach handlowych, Syndykat Sprzedaży 
Kart Okrętowych, (Syndykat Emigracyjny), biura przeprowadza
jące likwidację majątków emigrantów, Naukowy Instytut Emigra
cyjny, oraz organizacje tego typu, jak Polskie Tow. Emigracyjne. 

Spróbujmy ustalić rolę tych poszczególnych czynników 
w okresie przygotowawczym. Szczególnie doniosłą rolę będzie 
tu miała do spełnienia Liga Morska i Kolonjalna, która stać się 
musi źródłem wszelkiej inicjatywy w tym kierunku, propagatorem 
spraw morskich i kolonjalnych w społeczeństwie, oraz czynnikiem, 
kierującym wszelkie istniejące w tym kierunku poczynania na 
drogę realizacji. W tym celu Liga powinna zapewnić sobie 
poparcie wszystkich zainteresowanych czynników państwowych 
i organizacyj społecznych. 

Pierwszą troską Ligi powinno się stać również przeprowa
dzenie badań i eksploracyj, wyszkolenie kadr kolonjalnych na 
specjalnych kursach, oraz wysyłanie na tereny podzwrotnikowe 
celem odbycia praktyki. 

Techniczne przeprowadzenie akcji osadniczej pozostawić 
powstałym w tym celu instytucjom i towarzystwom kolonizacyjnym, 
nad działalnością których należy rozciągnąć kontrolę społeczną. 

490 -

. _Biura lik~ida~ji !llaiątk~w w kraju, prowadzone w porozu
k'1e01Kzl orąan1 1zacJ~1 op1ek1 społecznej, Bankiem Rolnym i Ban-

iem . o onJa ny!ll winny zapewnić racjonalną likwidacj r -
watne§ w!isknośc1 osób wyjeżdżających. Polskie linie okiętgw~ 
or~ Y1;1 Y at Sprze.~aży ~art Okręt<?wy~h (Syndykat Emigra~ 
cyJny) w1.nny ZB:~ewmc !}ale~ytą orgamzaC)ę transportu. W mia
bę JozwoJ~ akcJt kol<;>!1JalneJ odpo~iedn~e organizacje handlowe 
ę :ó muhały zapewn1c trwałe naw1ązame i utrzymywanie sto

s~m w andlowych między terenami skolonizowanemi i ma
cierzą. 

b d Społe1zeństw~ .nasze wytwo~zy~o już szereg instytucyj, które 
ę , . mog Y . SJ?ełn!c rolę przew1dz1aną w powyższym szkicu. 

lstnteJą, ró~mez zamteresowane grupy kapitalistów, którzy będ 
w słani':. fmansow,ć poczyn.ania kolonialne, oparte na realne, f alkulacJt~andloweJ. Zostały JUŻ przeprowadzone badania szeregu 
e
1
re!1ówb, óret mogą bkyć b~ane pod uwagę, nietylko jako przyszłe 

a e 1 o ecne ereny olonJalne. ' 
W szy~tko t? musi nas umocnić w przekonaniu, że olska 

myli k~lo~J~l1;1a Jest oparta na realnych możliwościach. Pr~epro
wa zeme JeJ Jednak będzie możliwe tylko wtedy gdy szeroki 
ogó~ na~zeg<? społeczeńst~a ~świadomi sobie, że' Polska, jako 
kraJ pos1adaJący stałą em1gracJę wyrażającą się liczbą ca 250.000 
tys. osób, roczme, ma prawo domagać się tworzenia własnych 
~arsz!akto~ prac_v dl~ s~ego nadmi~ru rąk roboczych poza gra
mcam1 raJu, o tle me Jest to możliwe w jego granicach. 

(Uwi~ tablice or:az wykaz eksploracJi i badali podr6Żllików 
polsktch, nalezqce do niniejszego wt yl.ulu,. załqczono 

,w ko,fou zeszytu 4-go/ . 
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U NAS I ZAGRANICĄ 

TOPOGRAF JA W ROSJI SOWIECKIEJ. 

W kwietniowym i lipcowym numerze „Geode:i:ista" 1928 r. uka:i:ały się dwa 
artykuły. których autorzy w trosce o dobro mapy. wykazują szereg braków jakie 
spotyka się w nowych wydaniach map. oraz wskazują na przyczyny, które te braki 
wywoływały. 

Artykuły te zawierają wiele cennych uwag, które zapewne zainteresują czy-
telnika. 

Artykuł pierwszy nosi tytuł: ., W kwestji opracowania i wydania map" 
W. Kryłowa. artykuł drugi: .,O wartości mapy". 

Żródłem braków według autorów jest to, że praktycznie nie istnieje ta nie
zbędna łączność jaka zachodzić powinna między wykonawcami mapy, począwszy 
od pracownika w polu a koócząc na drukarzu. Niema tego zrozumienia, że o ile 
każdy oddzielny proces nie przewiduje następnego i nie liczy się z tem, jak pierw
szy odbije się na opracowaniu drugiego, i t. d. - może w końcowym rezultacie 
wywołać komplikacje, wyciskając piętno na wartości mapy. Przedewszystklem 
w pracach przywiezionych z pola. wykreślonych latem, wykrywa się masę uchy
bieó, które komplikują pracę Wydz. Kartogr. i zabierają wiele czasu. 

Rewizja w polu chociaż wykonywują ją cztery osoby (kierownik partji, kie
rownik i zastępca Grupy, Szef Wydziału) jest niedostateczna. A więc nazwy 
osiedli często przekręcone, niefortunnie rozmieszczone zakrywają szczegóły sytuacji 
lub rze:tby terenu albo też napisano je w nieo:łpowiedniem miejscu. 

Druga bolączka to uzgodnienie brzegów. 
Prace przychodzą z pola nieuzgodnione i dopiero przy opracowaniu ich 

w Wydz. Kart. brak uzgodnień staje się widoczny. Zmusza to czasem do zanie
chania wydawnictwa takich planów aż do następnego roku. i wywołuje konieczność 
posłania kogoś na rewizję tych planów. Do wykreślania planów używa się tuszu 
o rozmaitej gęstości. Na jednym planie obok czarnych wyraźnych linji spotyka 
się szare. Odbija się to na reprodukcji mapy. 

Poważną niewłaściwością jest równie! zdjęcie jednego trapezu przez kilku 
topografów na oddzielnych płytach. przyczem części oddzielnie wykreśla się 
i skleja. Niema gwarancji że przy sklejaniu tych części będą one na właściwem 
miejscu. 

Mówi się dużo o roli mapy dla artylerii i innych specjalnych rodzajów bronii 
tymczasem topografowie tego nie uwzględniają. Naprzykład: wysokości podawane 
są bardzo rzadko. przez co pomniejsza się wartość mapy. 

Dzielnice w osiedlach przedstawia się z dużem uogólnieniem, z odchyleniem 
od podziałki w stronę powiększania dzielnic. Warstwice na planach wykreślane 
są farbą różnej 1tęstości, na jednym planie, wykreślane są jaskrawym karminem, 
zamiast bladym. Wymaga to później znacznego retuszu. 

Reasumując powyższe. autorzy dochodzą do wniosku, że należałoby zapoznać 
wsiystkich kierowników grup z procesami kartograficznemi, · i że korekta planów 
winna być wykonywana podczas samego kreślenia. 
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~szyatkie procesy opracowania i wydania mapy winny ściśle zespalać się 
z sobą I tylko wtedy mapa będzie dobra tak co do treści jak i zewnętrznego 
wyglądu. 

. Kwestja przedstawiani3: lasów na P?lskich mapach szczegółowych jest jeszcze 
c!ągle otwa~ta.. Ze strony .oficerów brom słyszymy często uwagi. że lasy nasze 
me są nalezyc1e przedstawione. 

Poni~ej pod~jemy stre.szczenie a.rtyku~u J. Beres!1ewa (Geodezist. październik 
1928) w teJ sprawie. Uwagi te traktu,emy 1ako materiał dyskusyjny. Na wstępie 
artykułu autor .zaznacza. że do lasów zalicza się wszelką roślinność krzewiastą. 
mogącą ukryć 1eżdzc3:. a więc powyżej 4 metrów będzie to las. poniżej krzaki. 

~potykamy meraz las wysokopienny wysokości 17 m. przechodzący 
w las mts.zr 6-;- 8 m. 1;1as~ępnie krzaki wysokości do 4 m. W terenie kultury 
te wyróżma1~ się , na zd1ęc1ach zaś, lasów wysokich i zagajników nie odróżnia się 

. Rozmaite w:łaściwości las.u wybitnie wpływają na wygodne maskowanie 
w:01sk, . na szybkośc przemarszu. 1 dokładności orjentowania się w terenie, a więc 
meobo1ętne Jest nam oznaczanie dokładne kultur leśnych. 

. .C~ęsto się słyszy głosy topografów o konieczności wprowadzenia znaku na 
zaga,mki. 

N3: podstawie zbadanego materjału. autor dochodzi do wniosku. że znaki 
konwenc1onalne dla kultur leśnych nie mają dostatecznej giętkości. i nie oddają 
naturalnego obrazu zdejmowanej przestrzeni. 

Autor uważa za konieczne: 
1) wprowadzenie znaku konwencjonalnego dla lasu rzadkiego. 
2) wyraźne odróżnienie odpowiedniego znaku i pojęcia lasu wysokopiennego 

krzewów. 
. ~) Obowiąz~owe wykaz.ywanie pasów lasów przy drogach i wzdłuż dróg 
1 arter11 wod~ych. Jak rówmeż 1 łańcuszków lasów. okrążających ogrody i grupy 
drzew we wsiach. 

Proponuje zastosowanie odpowiednich kółek, odpowiadających wysokości 
tych drzew. 

4) Umieszczanie znaków drzew na cmentarzach (cmentarze położone są 
zwykle na miejscach widocznych zdaleka i przedstawiają niewielkie gęstwiny) . 

Tyl~ o. kulturach leśnyc~. Niezadowolony jest autor również ze sposobu 
p~zeds~aw1an1a łąk. Zwykle łąki przy brzegach rzek oznacza się jako równą. gdzie
niegdzie tylko podmokłą powierzchnię, pokrytą znakiem łąki, zaznaczając na niej 
główniejsze jeziora. jeziorka. stare ·koryta rzek etc. 
. Tymcz.asem na łąkach tych spotyka się moc podmytych koryt i kałuż. nanie-

sionych grzbietów. suchych i napełnionych wodą jam. zarastające darniną norki i t.p. 
Je.st .to o:iinjaturowa rzeźba . która nie jest opracowywana tylko dlatego. że 

skala z?1ęc1a me _pozwala uwydatnić wszystkich drobiazgów i szczegółów. Na wy
pade~ 1edn.ak wo1n.y ~ąka t~ka latem tworzy często naturalną pozycję, gdzie wierz
chołki dług~ch grzb1ec1~ów_1 pagórkó~ wyciągniętych w kierunku biegu rzeki dosko
nale sł~i;\ .1ako prz~dp1ers1a. Pozyc1a taka często pokryta jest krzakami. podno
szącem1 1e1 znaczenie. 

Autor proponuje więc przed\ tawianie dobrej rzeźby takich łąk, posiłkując się 
warst~icami dowolnego cięcia i przyjmując dla tych warstwic specjalny znak kon
wenc1onalny. 

c. s. 

ZRÓDŁA BŁĘDÓW NA ZDJĘCIACH STOLIKOWYCH. 

J.esteśmy w przededniu rozpoczęcia prac nad generalnym pomiarem kraju. 
~sz~lkie ~~e każą nam przypuszczać. ~e mapa szczegółowa sporządzona będzie 
!11e. 1DacZ!J. Jak metodą stohkową. - me bowiem nie wskazuje na to, by inne 
1akiekolw1e~ bądź metody mogły ją z powodzeniem zastąpić . - nie wyłączając 
fotogrametr11. 
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Wszelkie więc dyskusje w łonie wykonawców zdjęć stolikowych. dyskusje, 
oparte na zdobyłem już doświadcze~iu, mogą się bardzo J?Ożylecznie odbić !la 
doskonaleniu tej metody, mogą uchronić kolegów przed błędami, pozwolą wszystkim 
korzystać ze zdobytych drogą doświadczenia ulepszed i ułatwied, słowem dyskusje 
podobne pozwolą nam wywiązać się z włożonych na nas zadał\ z jak najpomy
ślniejszym wynikiem. 

Prace nasze są tak poważne i odpowiedzialne, że nie możemy ze spokojnem 
sumieniem przejść do porządku dziennego nad lemi niedokładnościami na wyko
nanych przez nas mapach, które wprawdzie rzadko, ale jednakże się spotyka. 

Nie chodzi mi oczywiście o błędy drobne, które powstawać zawsze mogą 
wskutek niedokładności naszych zmysłów i przyrządów, któremi posługujemy się 
przy swej pracy; te drobne odchylenia nie mogą być nawet za błędy poczyty
wane, są one zawsze możliwe, nawet przy najbardziej precyzyjnej i starannej pra:::y. 

Skąd więc mogą powstawać te rażące niezgodności sytuacji, które tyle kło
potu przysparzają, niekiedy przy uzgadnianiu stolików. Mówię _tu tylko o nfe
zgodnościach na ramkach, gdyż cała praca topografa polega na c1ągłem uzgadma
niu tego co dziś wykonywa z tern, co wykonał poprzednio. a przez t? wszystk!e 
zauważone przez siebie niezgodności we własnej pracy może z łatw<?śc1ą poprawić 
i usunąć - niezgodności więc niezauważone zdarzają się przeważme przy brze-
gach stolika. . 

Oczywiście, że, jeżeli wyobrazimy sobie, że każdy krok topografa Jest zro
biony zgodnie z wymaganiami wiedzy pomiarowej. jeżeli ponadto każde jego posu: 
nięcie jest skrupulatnie przez niego sprawdzone i kontrolowane, ~o możhwośc 
powstania niezgodności sprowadził~by s_ię do minimum. Na.jprostszą więc re~eptą n~ 
uniknięcie błędów byłoby nakazanie ścisłego przestrzegarua wskazówek msrukc11 
i ciągłego kontrolowania siebie. Każdy z nas jednak niewątpliwie jak najsolidniej 
powyżnym zasadom hołduje, - mimo to błędy powstają. Wynikałoby .z tego, ~e 
topograf bezwied.nie czasem pomija jakieś ze wskazał\ wiedzy. lub me docenta 
jego doniosłości. 

Rozważmy więc dla przykładu jakąś lokalną niezgodność sytuacji - przy
puśćmy, że przy zupełnej zgodności całej sytuacji - nie zgadza się po~ażniej 
jakaś jedna droga - niezgodność ta jest zbyt duża , żeby ją było można ztgnoro
wać. Najprawdopodobniejszym powodem powstania takiej niezgodności jest oczy. 
wiście błędny pomiar jakiegoś jednego punktu na tej drodze i błędu tego topograf 
przy kroczeniu nie zauważył - nie mógł więc go poprawić. - Jakżeż ten błl\d 
mógł powstać? - Może on być spowodowany błędnem odczytaniem odległości 
lub błędnem odkłuciem lej odległości. Nie sposób jest dociec - co było powodem 
tego błędu. Pragnąłbym tylko zaznaczyć, że iródło tego błędu mogło również leżeć 
w tern, że punkt ten mógł być pomierzony ze zbyt dalekiej odległości. - W~raw: 
dzie instrukcja nie dopuszcza do mierzenia dalekich punktów zwłaszcza Jeżeli 
o sytuację chodzi. jednak musimy przyznać , że przy ciągłem operowaniu daleko· 
mierzem w topografie zaczyna się budzić zaufanie do tego przyrządu. Zaufanie to 
wzmaga się w miarę postępów pracy i stwierd.zenia zupełnej zgodności przy kon
troli własnej. Zaufa.nie to może topografowi podszepnąć jakiś krok ryzykowny. 
A tego trzeba się wystrzegać. Pamiętajmy, że w najidealniejszych warunkach prz)'. 
zupełnie prawidłowej stałej dalekomierza. błąd samego tylko odczytu odległości 
może wynieść 1 metr- na 300 metrów odległości. Jeżeli uwzględnimy warunki, które 
len błąd powiększają, warunki atmosferyczne, drganie powietrza, błąd nakłucia 
i t. d. - to przekonamy się, że pomiar dalekich punktów jest bardzo ryzykowny. 

Lepiej jest bezwzględnie częściej zmienia<t stanowiska i mierzyć tylko bliższe 
punkty (w skali 1:20 OOO - do 400 mtr w skali 1:10 OOO- do 300 mtr). Stracony czas 
na określanie stanowiska odzyska się w ten sposób. że pomiar bliższych punktów 
trwa bez porównania szybciej niż dalekich, porozumiewanie się z tragarzami jest 
znacznie łatwiejsze, częsta zmiana stanowisk urozmaica topografowi pracę, nie poz
wala mu się na jednym stanowisku zadomowić - ponadto wszystko otrzymuje si ę 
na stoliku punkty pewniejsze. . 

Pamiętajmy również jeszcze o jednej rzeczy - dalekomierz może posiad~ć 
stałą fałszywą i ponieważ jest to przyrząd nasz~go codziennego użytku - to me 
wolno nam polegać na sprawdzeniu dalekomierza przez mechanika i dokładne 
jego osobiste sprawdzenie przed rozpoczęciem prac w polu musimy uważać za swój 
najświętszy obowiązek. 

Drobną jednak lokalną niezgodność sytuacji - jeżeli się ją w porę zau
waży, można z łatwością usunąć. 
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. . Gor~ej jest z'?acz~i~, jeżeli cała jakaś partja zdradza z:byt figlarne usposo· 
b1en~e . - I ws~ystk1e .linie. sytuacyjne. tej partji pchają się na arkusz sąsiedni 
w IDJeJscach meodpow1ednich. Tu JUŻ Jest błąd grubszego kalibru i pochodzi praw
dopodobnie z fałszywego pomiaru stanowisk instrumentu. 

Cie~awe, że do~ychczas spotkane t~ie grubsze niezgod.ności na większej 
przestr~em, o~~zały się w terenach zupelme otwartych, a więc zdawałoby się, 
znaczm~ łatw1e1szych do zupełnie pewnego opracowania. Znowu więc widocznie 
wcbodZ1 w grę czynnik zbyt daleko posuniętego zaufania topografa do metod i przy-
rządów, któremi pracuje. ' 

Wiemy n~. wszyscy. zupełnie dobrze, że wcięcie wprzód jest zupełnie pewną 
me~odą ok~eśl.ema stanowisk. \Yiemy również jednak, że, jeżeli przecięcie wizur 
takiego wc1ęc1a wprzód stanowi zbyt ostry kąt. to podobne określenie stanowiska 
posiada. wartość tuż o wiele mniejszą, żeby nie powiedzieć, że jest wogóle bez 
wartości. I to me tylko z tego względu, że w takim wypadku trudno znaleźć 
właś~iwy punkt przecięcia , bo przy mniej ostrych kątach punkt ten da się jeszcze 
ustąhć. Przyczyna jest ta, że przy istnieniu ostrego kąta przecięcia się wizur -
długość tych wizur !'loże by~ zaac.znie większ~ od długości linji, którą przyjeliśmy 
za P.Odstawę do zorJentowama stohka - a to Jest rzeczą zupełnie niedopuszczalną. 
B,łąd bowiem _orjenta~ji - nie~idocz:nr na krótkim odcinku, powiększa się znacz
me przy długich. odcm~acb w1~ur - '· choćby punkt .przecięcia tych wizur był 
łatwy do ustalenia, to Jednak me będzie on przedstawiał żadnej wartości. 

Tu więc może leżeć źródło takiego grubszego błędu. 
. . To samo dałoby się powiedzieć o metodzie określenia stanowiska zapomocą 

wc1ęc1a ~stecz. ~iemy, że są wypadki, kiedy rozmieszczanie widocznych trygono
metrów J~st tak mekorzystnie, że zastosowanie metody wcięcia wstecz mogłoby 
sprowadzić na manowce. 

Widocznie jednak topograf z wyrobieniem już w sobie zaufania do powyż
szych metod, nie zastanowił się, że odchyłki stąd otrzymane mogą być tak poważne, 
nie uwzględnił jakiejś jednej okoliczności, która wywołała błąd. W ten sposób 
powstać mogła znaczniejsza już niez:godność. 

Postawmy więc sobie za zasadę, że, jeżeli nie możemy liczyć na zupełnie 
P~~ne wyniki przy zastosowaniu metod wcięcia wprzód i wcięcia wstecz - to le
pteJ wogóle Łych metod nie stosować - a taki złośliwy odcinek, który może 
b.yć ~awet .o~wa.rty ~praco~ać na po.dstawle. ciągów. ~le na to musimy pozbyć 
się mechęc1 1 rueufnośc1 do ciągów - meufnośc1, która oook zbyt daleko posunię
tego. zaufania do ~onych me.tod, mam wrażenie , że u wielu topografów pokutuje. 
Musimy zdać sobie dokładnie sprawę. że w wypadkach, gdzie nam bardzo trudno 
zagęścić. tri.angulację, lub gdzie nie możemy mieć pewności czy zastosowanie me
tody wc1ę~ia wstecz da nam zupełnie pewne rezultaty,-znacznie pewniejszą drogą 
do zdobyci~ dobryc_h i pewnych rezultatów jest za!ożenie kilku dobrych ciągów. 
Przesądem Jest pomekąd. by praca przy pomocy ciągów trwała dłużej. Trzeba się 
lylk? szybko zdecy~ować. na jakich odcinkach oprze się pracę na ciągach i przy
stąpić do pracy me tracąc czasu na poszukiwanie miejsc, z których możnaby 
zobaczyć trzy sakramentalne trygonometry. 

W praktyce swojej natrafiłem na niezgodność na stoliku. który wykadczałem. 
Po dokładnem sprawdzeniu u siebie i przekonaniu się, że błąd tkwi nie u mnie. 
p~szukiwałem błę~u u. mego poprzednika. - To mnie zaprowadziło na jego stano
~isko, skąd par~Ja me~godna została opracowana. Ze zdumieniem spostrzegłem 
ze z .tego st~ow1ska widoczne są trzy sygnały try~o~ometryczne. Prawie dwa ty
godnie chodziłem koło tego punktu - byłem św1ęc1e przekonany, że z żadnego 
punktu ca~eg? tego odcinka nie można d.ostrzec ~ trygonometrów, a jednak wyob
raża';'l so~ie 1~e drogocen~eg? czasu musiał stracić mój poprzednik na żmudne po· 
szukiwama teJ oazy zbaw1en1a - a rezultat był ten, że sygnały były bardzo nie
korzystnie rozłożone i określenie stanowiska zawierało w sobie błąd 1.5 m/m. 

Wróćmy więc do ciągów. Jeżeli przy zwyczajnem pomiarze punktów, po
ruszyłem ryzykowność p~mi~ru dale~icb punktów - to przy ciągach tembardziej 
musimy pamiętać o tern I me dać się w żaden sposób skusić na pomiar dłuż
szego boku. 

Dam tu jeden przykry przykład ze swej praktyki. 
Po skrupulatnym pomiarze •ciągu otrzymałem odchyłkę - nawet niedużą. 

coś 10 mm. na dł~gość ciągu o~oło 2,5 kim .. Stara.nnie więc .rozrzuciłem odchyłkę 
na wszystkie boki - ale dopiero po wym1erzemu 1.5 kl~ przekonałem się, te 
odchyłkę rozrzuciłem w kierunku odwrotnym, niż należało. I to się nieraz zdarza. 
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Reasumując wszystko co powiedziałem, muszę ~Y":'nioskować .. że głównym 
źródłem błędu jest zbytnie zaufanie topografa do s1eb1e, metod I przyrządów, 
jakiemi operuje. . . . . 

Sprawdzajmy i kontrolujmy zatem każdy SWÓJ krok , każd~ l?osun1ęc1e 
ale stale i bez przerwy. w ten sposób by każde następne posunaęcae topografa, 
było uzgodnione z poprzedniem. . . . 

Przy sposobności zalecania ciągłej .kontroli własnej n~su~a m1 ~tę 1edna 
uwaga. Chodzi mi o kontrolę , jaką z obowiązku przeprowadza1ą. k1erownacy grup. 
Mam wrażenie, że kontrola kier. grup pąwinna, pr~cz sprawdzania czy dana pr:ica 
jest dokładna pod względem geometrycznego . ujęcia lub też po~ względe~ .wier
nego odtworzenia terenu, .położyć także ~ac1~k na sprawdzenie metod, 1akie to
pograf w swej pracy stosu1e oraz na orga01zac1ę pracy. 

Por. Gosiewski 

MAPA TOPOGRAFICZNA SZWECJI. 

li' .:11sie J I' 7.juzdu V11jl (jeodu11jiuj 111 ~ztock· 
ltolmie, pr:y oko:j l 1/e111011strowa11lo 111y,tow11icl111. 
l ur: qd ttrt Sekcj i Topogl'n{/czn ej, mjr. szt. ge11. E· 
HIU TT wygłosił udc:yl p od p o1vyts:ym tytułem . Z od
czy tu teyo pod11j q "' $l:r6cle ln ltl'e&rrjqce no., ncan6ł11 

Zary• hł•toryezny. Jako początek kartografii szwedzkiej można uważać 
mapę państw północnych opracowaną przez Andreasa Bureusa w ~· 1~26 na ~am?
wienie króla Karola IX. J ednak rozpoczęcie systematycznych zd1ęć I organ1zac1ę 
korpusu topograficznego przeprowadził dopiero gen. Ti~ell w r. 1805. Był to. gene
rał z armji napoleońskiej, który 'fi .r. ~800 • na . z!ecenae l'!ap~leona zorgamzował 
korpus topografów Rzeczypospolite, C1salp1ńsk1e1 , Orgamzac1a ~or~~su topog~~
ficznego Rzeczypospolitej Cisal.pińskiej po~łużyła za wzór. dla orga~1zac11 szwedzkie,. 

Od tego czasu z małem1 przerwami, wskutek zarrueszek w~1ennych, przepro
wadzano zdjęcia całego kraju w oparciu na pomiarach astronomicznych. trygono-
metrycznych i danych statystycznych i woj.sk.owych. .. . 

Dla skartowania arkuszy map $1;wecił 1 
0

Norweg11, zostało. przy1ęte. w r. 1~17 
odwzorowanie stożkowe ortomorficzne $pens a. Odwzorowame to obliczone J~st 
przy założeniu . że równoletniki 56° 57' 32" i 64° 22' 48" odwzorowują się wiernie. 
Na równoleżniku środkowym zniekształcenie długościo:,ve dochodzi ?O O.O~ 112: 
Zniekształcenie to nazewnątrz powyższych równo~e~ników d~chfdz,~ ?O t: 1 s

1
am~1 

wielkości lecz w kierunku przeciwnym na równolezmkach 65 50 20 t 55 21 19 · 
Jako południk główny został obrany południk 5° na zachód . od południ~a 

przechodzącego przez Obserwatorium Astronomiczne w Stoc~holm1e. W s~rehe 
zawartej między dwoma równoleżnikami ostatnio wymienionema, z których . Jeden 
jest styczny do północnego wygięcia zatoki . Botnickiej fi drugi d~ południowego 
brzegu Szwecji. zniekształcenia odwzorowama są zupełme małe. Jednak poza tą 
strefę gwałtownie rosną. . 
· W r. 1873 korpus topo~rafów przydzielony został do nowoz.orgamzowanego 
Sztabu Generalnego w ramach którego utworzono Se~cję Topograf1cz~ą. W.,, r. 1894 
przyłączono Korpus Geografów do .Słutby Narodowe, Mapy Ekonom1czne1 z któ
rej utworzyła się obecna organizacja. 

Narodowy Jn•tytut Kartografjl. Instytut Ka~ografji po.dlega. bezpo
średnio Ministrowi Rolnictwa, Szefem jego jest Szef Sekc11 Topogr~ficzneJ Szta~u 
Generalnego. Instytut dzieli się na trzy sekcje: 1) sekcja geodezy1na w składzie 
11 geodetów 2) sekcja topograficzna z trzema podsekcjami: planów podstaw?wych. 
topografii i ;eprodukcji: każda z tych podsekcji znajduje się pod kiero'!'n1ctwe~ 
oficera, 3) sekc ja planów podstawowych i ekono~icznych w skład które1 ~chodZJ 
18 kartografów i 8 kreślarzy. Pozatem przy~zieleru .są do !nstyt~tu .Kartograf1c~nego 
oficerowie Sztabu Generalnego, oficerowie 1 P?dohcerow1~ lm1ow1. pe:,vna hcz~a 
uczni-geodetów i kartografów. D1a prac w tereme są orgamzowane spec1alne sekcie 
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pomiarowe, składające się z personelu odkomenderowanego z armji, Sztabu Gene
ralnego, oraz sił cywilnych służby kartograficznej. Każda z tego rodzaju sekcji 
znajduje się pod kierownictwem oficera. 

. . Prace geodezyjne. Pomiary geodezyjne, rozpoczęte w r. 1805 pokryły 
s1ec1ą punktów trygonometrycznych całość kraju z wyjątkiem najbardziej wysunię
tej części na północ. Poniewat są one bardzo rótnorodne pod względem ścisłości 
i utytku jaki z nich można wyciągnąć w dobie obecnej, rozpoczęto nowe w r. 1903 
prace triangulacyjne. rozwijając sieć I rzędu z południa na północ. Sieć I rzędu 
oparta jest na 4 bazach, z których jedna znajduje się na wyspie l>land, druga 
w okohcach Laholmu. trzecia w pobliżu Vanersborg. a czwarta w okolicach Lin
kloping, Pomiary baz przeprowadzone zostały drutami inwarowemi Jaederina 
z błędem względnym: 

Baza Oland 
Hall and 
VastergoUand 
Ostergotland 

1 ::S 300 ooo. 
1 : 5 700 ooo. 
1: 6 500000, 
1 : 6 200 ooo. 

W chwili obecnej nowa triangulacja doszła do l inji Marstrand - Upaała, 
Gęstość punktów triangulacyjnych II i III rzędu w części południowej gdzie po
wstała nowa triangulacja, wynosi naogół 5 - 6 punktów na 100 km1, zaś na pąłno
cy i w częściach kraju bardziej zalesionych jest cokolwiek mniejsza. 

Pomiary kątów uskutecznia się instrumentem uniwersalnym Wanschaffa 
z ostatecznym odczytem na 0" .4. Instrumenty te posiadają limbus gradowy o śred
nicy 18 cm. Obecnie uiywany jest równocześnie teodolit precyzyjny Wilda. 
Obserwacje przeprowadza się według metody Schreibera. Jako cele służą heljo
tropy I lampy sygnałowe w czasie na kilka godzin przed zachodem słońoa I bez
pośredni.o po zachodzie słońca. Wysokość zbudowanych stanowisk instrumentu 
dochodZ1 do 32 metrów. Średnia długość boków dochodzi do 30 km. Średnie 
błędy spółrzędnych po wyrównaniu zamykają się w granicach 0.1 metra. 

Równocześnie z pomiarem kątów poziomych mierzy się kąty pionowe dla 
wyznaczenia trygonometrycznego wysokości punktów. Dokładność tych wy1okości 
zależy w wielkiej mierze od długości boków, jest więc zadawalniająca dla boków 
dochodzących do 5 km długości . . 

Niwelację precyzyjną przeprowadzono w czasie od roku 1886 do 1905. Ni
welacja ta przeznaczona była przedewszystkiem do skoordynowania aparatów rege
stracyjnych poziomu wód na brzegach Szwecji dla studjów badawczych ruchu 
skorupy ziemskiej. 

Kartograficzne prace instytutu są oparte obecnie na 3-ch odwzorowaniach. 
Najdawniejsze odwzorowanie stożkowe ortomorficzne C. G. Spensa, o którym mowa 
była na początku, używa się dla mapy topograficznej w skali 1 : 100 000 dla Szwecji 
południowej, w arkuszach prostokątnych: dla planów ekonomicznych w skali 
1 : 50 ~· dla mapy hypsometrycznej w skali 1 : 500 OOO i dla mapy ogólnej Szt. Gen, 
w. skali 1 : 400 OOO. Drugą odmianę odwzorowywania obecnie utywanego jest rzut 
wielostożkowy ortomorficzny dla każdego arkusza mapy. Odwzorowanie to użyte 
jest dla arkuszy północnej Szwecji w skali 1 : 100 000 i 1 : 200 OOO. Trzecim uiywa
nem odwz.orowaniem jest odwzorowanie ortomorficzne na powierzchniach walco
wych stycznych do południków: o0, 2,5°, 5° na wschód i 2,5°. 5° i 7,5o na zachód 
od pierwszego południka, przechodzącego przez obserwatorium astronomiczne 
w Stockholmie. Odwzorowanie to stosowane jest dla planów ekonomicznych 
poszczególnych prowincyj Qd r. 1906. · 

Mapa topograficzna Szwecji t. zw. mapa Sztabu Generalnego składa się 
z dwu odrębnych prac. Mapa południowej Szwecji w skali 1 : 100 OOO o arkuszach 
prostokątnych i jednakowych, oraz mapa północnej Szwecji w skali 1 : 200 OOO. Ma
pa ta uważana jest za dostateczną dla stref mało zaludnionych Norrlandu, jednak 
dla strefy bardziej uprawnej, wybrzeży i terenów sąsiadujących z l inią kolejową 
w kierunku na Trondhjem. wykonana jest w skali 1 : 100 OOO. Co się tyczy zna
ków topograficznych i przedstawienia form terenu obie mapy są mniej więcej iden
tyczne, 

pomiary topograficzne. Pomiary topograficzne uskutecznia się na pod
stawie planów podstawowych, wkreślanych w dany arkusz zdjęcia przez kreślarzy 
sekcji planów podstawowych i ekonomicznych. Plany podstawowe zbiera się od 
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służb pomiarowych rejonowych, które )e wykonują w skali 1.: 2 OOO. 1 : 4 OOO i .1 : 8000, 
Plany te pantografuje się do skali 1 : 20 000 w oparciu na punktach triangula
cyjnych (5 - 6 pkt. na 100 km2• Dla map topograficznych w skali 1 : 100 OOO, któ· 
rych zdjęcia oryginalne są przeprowadzane w skali 1 : 50 OOO. plan podstawowy 
zmniejsza się drogą fotograficzną. Następnie ten plan jest reprodukowany w k~
lorze blado-niebieskim na papierze do rysowania. poczem reprodukcja zosta1e 
pocięta na odpowiednie okręgi topograficzne. 

Przed podjęciem prac topograficznych w terenie plan podstawowy jest uzu
pełniany punktami wysokościowemi . Topograf opiera wysokości cz~ściowo na 
wysokościach punktów triangulacyjnych ustalonych trygonometryczme, a prze
ważnie na reperach ciągów niwelacyjnych (których wysokości zostały wyzna
czone na podstawie niwelacji precyzyjnej kraju. W ten sposób przygotowany 
plan podstawowy uzupełniony wszystkiemi danemi w terenie stanowi t. zw. "plan 
minutowy" w skali 1 : 50 OOO. Opracowanie takiego planu polega z jednej strony na 
skompletowaniu i sprawdzeniu planu podstawowego w odniesieniu do biegu wód. 
dróg, budynków mieszkalnych, granic administracyjnych i t. d. Je~el~ plan podsta
wowy jest dobry i współczesny, sprawdzenie może być uskuteczniane przez ocenę 
na oko i kroczeniei w wypadku przeciwnym przez ponowne zdjęcie całej sytuacji; 
uk~z:tałtowanie pionowe przedstawia się terenu metodą kreskową. W tym samym 
czasie zbiera się materiały statystyczne, potrzebne dla opisów uzupełniających mapę. 
Prace w terenie rozpoczynają się ogólnie z początkiem maja i trwają do początku 
patdziernika. Ponieważ te prace wykonywane są przeważnie na planach podsta
wowych w skali 1 : 50 OOO, mało czułej na błędy wynikające z pomiaru, przeto wy
ekwipowanie instrumentalne topografa jest bardzo proste. Składa się ono z małego 
stolika zaopatrzonego w busolę, trójnoga, alidatki, pochylnika (instrument służący 
do pomiaru nachyleń terenu) i z busoli wolnej. Wszystkie odległości mierzone są 
w terenie zapomocą kroczenia. Ukształtowanie pionowe terenu, jak to powiedziane 
wyżej, przedstawione jest metodą kreskową 6 stopni: 1 : 1, 1 : 2. 1 : 3, 1 : 6. 1 : 12. 1 : 24. 
Tą metodą pzzedstawia się teren znajdujący się poniżej granicy lasów. teren powy
żej tej granicy, obnażone wierzchołki i wybitniejsze ukształtowania terenu przed
stawia się przv pomocy warstwic co 15 mtr. 

W miarę postępowania prac topograficznych specjalny pracownik, p~zeważnie 
kierownik grupy wykonuje pomiary barometryczne. Barometryczny pomiar wys<?· 
kości opiera się na pewnej ilości punktów, których wysokość została poprzednio 
okresloną w inny sposób, i ma za zadanie dostarczenie materjału wysokościowego 
szczytów. tarasów. przełęczy. działu wód. powierzchni bagien i torfowisk i t. d. 

Gdy prace topograficzne zostały ukończone przystępuje się do sprawdzenia 
nazw lokalnych. 

Wykreślenie w tuszu przeprowadza się częściowo podczas prac pólowych 
a częściowo po zakończeniu Następnie zdjęcia te zestawiane są w arkusze przez 
służbę topografii i oddawane do reprodukcji dla wydania ich prowizorycznego. 

Reprodukcja, Od wielu lat reprodukcja uskutecznia się przy pomocy 
heljograwiury na miedzi. Zdjęcie oryginalne. wykonywane przez więksżą ilość 
pracowników, będących mniej lub więcej dobrymi rysownikami. uie może służyć 
jako manuskrypt do ostatecznej reprodukcji, lecz musi być na nowo przerysowane 
przez rysowników specjalnie zdolnych. 

Płyta, która przeszła przez galwano-plastykę , poddana jest starannemu retu· 
szowi. poczem rytuje się odręcznie ląsy na torfowiskach, ramkę. podziałkę i t.' d.· 
których jeszcze na zdjęciu nie było. Ponieważ praca na tej samej płycie nie może 
być wykonywana przez więkazą ilość osób jednocześnie, a procedura galwano
plastyki jest bardzo przewlekła, więc upływa 4 do S lat między zdjęciem a wyda
niem mapy. 

Zmiany które zaszły w międzyczasie w odniesieniu do linji komunikacyjnych 
wnosi się na płytę przed wydaniem mapy. 

Mapę topograficzną reprodukuje się w 2 wydaniach: jedno na miedzi. kolo
rowane odręcznie , a drugie drogą litograficzną dla szerokiego ogółu, 

Instytut kartograficzny nie posiada zakładu reprodukcyjnego. Cała ta praca 
zostaje oddana .Zakładowi Litograficznemu Sztabu Generalnego". 
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Obecne połołenłe ln.tytutu Topograficznego, Zdjęcia topogra
ficzne zaczęto w r. 1810 a zakończone zostały w r. 1919. Szwedzka kartografja składała 
się wówczas z trzech rodzajów map: pierwszy rodzaj stanowiły mapy których zdję 
cia były świeże i aktualne, drugi rodzaj - mapy wymagające sprawdzenia i po
prawek, wreszcie trzeci - mapy przestarzałe i wymagające nowych zdjęć. Prze
dewszystkiem przystąpiono do nowych zdjęć a.rkuszy najstarszych i do sprawdze
nia nowszych. Prace te w obecnym czasie są ciągle w toku. Jednocześnie przy
stąpiono do oryginalnych zdjęć Norrlandu w skali 1 : 50 OOO. 

Próbowano też przeprowadzić szereg zdjęć metodą fotogrametry~zną tak 
ż ziemi jak i z powietrza; próby te dały jednak rezultaty bardzo rozmaite i nie
doprowadziły jeszcze do żadnych ostatecznych lozwiązań. 

Plany ekonomiczne.. Trzecia sekcja Instytutu Kartograficznego ma za 
zadanie, poza zestawieniem planów podstawowych. wydawanie planów ekonomicz
nych, podających ściśle powierzchnię kraju, jego rozmaite właściwości i rozmiesz
czenia szczegółów ważnych z punktu widzenia ekonomicznego. 

Zdjęcia topograficzne planów ekonomicznych wykonuje się na planie pod
stawowym uprzednio specjalnie dla tego celu przygotowanym. Pocżątkowo plany 
te były wydawane w skali 1 : 50 OOO a od roku 1911 w skali 1 : 20 OOO. Poszczególne 
prowincje, ponoszą koszta wydawnictwa planów ekonomicznych swego obszaru. 
Na takich właśnie warunkach zostały wydane plany ekonomiczne prowincji: Mal
mohus, Blekinge i Halland. Plany prowincji Kristianstad aą w wykonaniu. 

Inne mapy wykon.ane przez lnatytut Kartograficzny, Mapa 
topograficzna Sztabu Generalnego służy za podstawę dla pewnej ilości map o zre 
dukowanej skali, które zostały wydane przez Instytut kartpgraficzny: 

l) Mapa ogólne w skali l: 1 OOO OOO wydana w trzech arkuszach, ryła na 
miedzi. 

2) Mapa hypsometryczna Szwecji w skali l: 500 000 wydana w 17 arkuazach. 
Wydanie podzielone zostało na 2 części o różnym zabarwieniu: 9 północ
nych arkuszy zmienia ba.rwę co 100 m gdy tymczasem 8 południowych 
arkuszy zmienia barwę co 33 m. 

3) Mapil. ogólna Sitabu Generalnego w skali l: 400 OOO wydana w 25 arkuszach. 
4) Międzynarodowa Mapa Świata w skali 1 : 100 OOO, z czego na Szwecję 

przypada 4 arkusze, a mianowicie: N. O. 34 Lulea; N. P. 33 Gavle. N. O. 33 
Nor rkoping i N. O. 34 Stockholm. 

mjr inż. P/esner 

24 ZJAZD NIEMIECKICH GEOGRAFÓW W GDAŃSKU. 

(Zielone Świątki 1931 r.) 

Tymczasowy porządek dzienny: 

Wtorek 26 maja. Otwarcie. Referaty: 

Sroda 27 maja. 

1. Bałtyk jako przestrzeń morska. 
2. Powstanie Bałtyku i problem wahań poziomu i zmian 

wybrzeży w okresie polodowcowym. - ·(Popołudniu). 
3. Znaczenie gospodarcze i komunikacyjno-geograficzne 

Bałtyku. 

4. Znaczenie kulturalno-geograficzne kolonizacji Zakonu 
dla krajów położonych na południe od wybrzeża 
Bałtyku. 

5. Geografia kulturalna Pomorza wschodniefo. 
6. Geografja kulturalna Prus Wschodnich. 

Zwyczajne posiedzenie, Referaty: 
7. Gdań.sk jako miasto i Wolne Państwo. 
8. Gdańsk i jego głąb kraju. 
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Czwartek 28 maja. 
9. Geografja szkolna. 

10. Wartość kształcąca geografji w szkole dzisiejszej. 
11. Żądania linji wytycznych i doświadczenia w nauczaniu. 
12. Zastosowanie metodyczne wiedzy geograficznej w róż

nych okresach wie.ku. - (Popołudniu) Sprawozdania 
z podróty poświęconych badaniom. Jl Zwyczajne 
posiedzenie. 

Zgłoszenia wykładów o podróżach poświęconych badaniom przyjmuje prof. 
M. Friedrichsen, Wrocław, Martinatrasse 9. 

Powytsze uwiadomienie o 24 Zjeździe niemieckich geografów w Gdadaku 
zwraca szczególną uwagę ze względu na tendencyjny dobór niektórych tematów. 
zamieszczonych w programie. Daje to nam równiet przykład. te zebrania nauko
we nuzych sąsiadów stają się często podatnym terenem propagandy politycznej 
przeciw Polsce. a zbyt często mają ten cel nawet wyjaskrawiony. 

Mimowoli nasuwa się potrzeba rozważenia, czy naletałoby w imię czyatości 
wiedzy i apolitycznoki nauki przeciwdziałać tego rodzaju poczynaniom, czy tet 
raczej w całej pełni pójść za przykładem sąsiadów we własnym naszym interesie. 

J11i . Z. Lewalcowsld 
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DZIAŁ U RZ .ĘDOWY 

SPRAWOZDANIE 
Z KURSU SZKOŁY TOPOGRAFÓW PRZY W.I.G. ZA ROK 1930. 

dwa 
A, Przebieg kursu. 

okresy: 
Kurs Szkoły Topografów trwał 10 miesięcy i obejmował 

1) 
2) 

Okres przygotowania. teoretycznego od dnia 10.1 do 1.V,30 r. 
prac praktycznych od 2.V do 14.X.30 r. 

W okresie teoretycznym wykładane bycy przedmioty: 
Geologia i topologja . . . 68 godz. 
Kartograija i kreślenie . . . 109 
Matematyka (wtem 22 g. ćwiczeń) 76 
Geodezja niższa . . . . 28 
Instrumentoznawstwo 34 
Fotogrametrja . 33· ., 
Topografia . . . . . 105 „ 
oraz wykonano ćwiczenia na 5 modelach piaskowych. 

Na kursie teoretycznym położono w wykładach główny nacisk na dostoso
wanie teorji do wymagań praktyki. Zwrócono baczną uwagę na pracę na mode
lach piaskowych, uwatając zrysowanie rzeźby terenu z modelu jako najkorzystniej
szą zaprawę do przyszłej pracy topograficznej w lecie. Wyniki otrzymane w okre
sie praktycznym, okazały pełną wartość przeprowadzonego wyszkolenia w dziale 
topografii teoretycznej. 

Ćwiczenia praktryczne odbyły się na Pomorzu w okolicach Kościerzyny 
i Czerska. Teren pomorski wyjątkowo trudny, ze względu na swój charakter krainy 
polodowcowej, został rozmyślnie wybrany, gdyż kierownictwo wysdo z załotenia. 
że uczniowie nauczywszy się w terenie bardzo trudnym dadzą sobie łatwo radę we 
wszystkich innych terenach. Ta myśl okazała się w skutkach bardzo dobrą. 

Słuchacze podzieleni zostali na 4 grupy. pod kierownictwem instruktorów. 
Pierwsze dwa miesiące cwiczenia odbywano wspólnie, w okolicy Kościerzyny 
według ustalonego zgóry programu. Grupy pracowały w pobliuu siebie, każdy ze 
słuchaczy na swoim stoliku. Pracowano w skali 1 : 20 OOO. 

Po przejściu tego kursu słuchacze przystąpili do frac programowych na 
arkuszu Czersk (dalszy ciąg prac rozpoczętych w 1929 r. Każdy ze słuchaczy 
wykonał zdjęcie stolikowe w ciągu 3 i pół miesiąca, około 25 km2, w skali 1 : 25 OOO. 

Pogoda w ciągu lata nie dopisywała . Bardzo duto dni deszczowych (w mies. 
sierpniu i wrześniu po 12 dni deszczowych), oraz silne i chłodne wiatry utrudniały 
pracę. Te ren trudny, względnie bardzo trudny, o znacznych deniwelacjach. Wa
runki kwaterowe dobre. 

B. Słuchacze. Stan kursu dnia 10 stycznia 27 oficerów słuchaczy, oraz 
3 hospitantów. 

W czasie kursu teoretycznego odeszło 2-ch słuchaczy do pułku. W czasie 
kursu praktycznego w polu odszedł do pułku 1 słuchacz. 

Po ukończeniu kursu teoretycznego 3 słuchaczy odeszło do wydziału opiso
wego W. r. G. 
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Ukończyli ukol,: a) Kurs teoretyczny (zimowy) i praktyczny (w polu). 

1. Rtm. Zapolski Jan · 13. Por. Gąsiorowski Zygmunt 
2. Por. Drozdowski Romuald 14. Engwert Kazimierz 
3. Zajączkowski Marjan 15. Radłowski Wiktor 
4. Marchewka Piotr 16. Podgórski Paweł 
5. Czerwonka Stanisław 17. Hołub Stanisław 

6. Fischer Bronisław 18. Syski Leon 
7. Bobrowicz Longin 19. Gurtler Alfred 
8. Kowaliki Stanisław 20. Trzaskowski Witold 
9. Gostyński Stefan 21. Sztorc Tadeusz 

10. Leytner Kazimierz 22. Rękawek Roman 
11. Marcinkowski German 23. Jędrzejewski Edward 
12. Stecki Sławomir 24. Bagrowski Zygmunt 

b) Tylko kurs teoretyczny (zimowy) 

l. Por. Koszutski Stanisław 2. Por. Górski Stefan rl. 
Z wymienionych oficerów zostali przydziel,mi do Wojskow,10 Instytutu 

Geofralicznefo z przeniesieniem do Korpusu Oficerów Geofralów: 
1. Por. Drozdowski Romuald 2. Czerwonka Stanisław 

Z pozostawieniem w Korp. Olic. Piechoty: 
1. Por. Marchewka Piotr 2. Por. Trzaskowski Witold 

Z pozostawieni,m w Korpusie Olic. Artyl,rji: 
1. Por. Bobrowicz Longin 7. Por. Koazutski Stanisław 
2. Engwert Kazimierz 8. 
3. Fischer Bronisław 9. 
4. Gąsiorowski Zygmunt 10. 
5. Gostyński Stefan l l. 
6. Górski Stefan U 

Leytner Kazimierz 
Marcinkowski German 
Rad.łowski Wiktor 
Sztorc Tadeusz Antoni 

Wszyscy absolwenci rocznego Kursu Szkoty Topografów otrzymali awiadectwa. 
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KRAJ W OBRAZACH 
10 ZDJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH 

POR. W A C Ł A W A L O G I 

Z A K O P A N E 

GÓRAL Z ZAKOPANEGO. 

Wladomo6cl Slutby Geograficzne) Nr. 4 - 1980 r • 



ZAKOPANE. PEJZAt ZIMOWY. 

WIDOK NA GEWONT Z SANATORJUM WOJSKOWEGO. 

DOLINA KOŚCIELISKA. OKNO 
ZBÓJNICKIE WYtNIE W ORGANACH. 



WIDOK Z 
PODNÓŻA 
GUBAt.ÓW· 
Kl NA DRO. 
GĘ POD 
REGLAMI. 

Pl EC ZARA. KOt.0 OKNA 
ZBÓJNICKIEGO NIŻNIEGO. 

GÓRAL Z ZAKOPANEGO. 



KOŚCIELISKĄ, POTOK MĄŁOŁI\CKI . 

OOLINĄ KOŚCIELISKĄ, OKNO 
ZBÓJNICKIE NIŻNIE W ORGĄNĄCH, 



KOŚCIELISKA POD ZAKOPANEM. 

SPRAWOZDANIA 

W SPRAWIE NAZW NA MAPACH 
WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO. 

P. IW (~owicz) recenzując prace zamieszczone w "Wiadomo6ciach Słutby 
Geofrafłcznej" na łamach "Polskiego Przeglądu Kartofraficznefo" (T. IV Nr. 26-28. 
grudz. 1929) nie pomin11ł i mego artukułu "w sprawie przyszłej Paiutwowej Komisji 
Nazw Miejacowych1) w Polsce". 

Cytując moje iłowa. te: "Wojakowy lnatytut Geofraficzny wazelkiemi do
stępnemi mu 6rodkami dąty do przedstawienia nazw miejacowych w ich ohecnem. 
faktycznem brzmieniu i daleki jest od nieuzuadnionej nieraz polonizacf. recenzent 
niewiadomo z jakiego powodu podkreśla mój wyraz: "faktycznem i dodaje te 
.chodzi tu oczywiata przedewszystkiem o nazwy miejscowości we Wachodniej 
Polsce. Istnieje z tego powodu duta rozbietno6ć między nazwami utyw~emi przez 
urzędy polskie (starostwa. województwa), a mapami W. I. G. Gdy pier"•ze uty
wai, nazw ,polszczonych, mapy Instytutu faworyzuj, brzmienia białoruskie czy ruskie. 
Przykładowo rzecz biorąc: starostwo po_prawiło Oubrowo na D11browo, Radosz
kowicze na Radoszkowice i t. p. W. I. G. natomiast podaje Żageli zamiast Żafele. 
Biorozówka zamiast Berezówka. ł.aszkince zamiast ł.aszkióce, Saplicy zamiast 
Soplice czy Saplice". W koócu p. IW. dodaje .taka rozbietność nomenklatury urzę
dowej i nomenklatury mapy oficjalnej oczywiście musi być usunięta, a obustronna 
polonizacja czy rutenizacja nazw wykluczona". 

Otót naleiy stwierdzić, te rozbietno6ć pomiędzy nazwami amieazczanemi na 
mapach W. L G. a nazwami utywanemi przez urzędy wcale nie jeat duta, jeat ona 
raczej minimalną. 

Tak aamo wcale nie odpowiada rzeczywisto6ci, przypiaywane przez p. IW. 
Wojakowemu Instytutowi Geofraficznemu dątenia do rutenizacji nazw. Poproatu. 
Wojskowy Instytut Geograficzny. zdając sobie najzupełniej sprawę z ofromne; 
watności naukowe j materjału toponomastycznego, oraz wartości informacyjnej mapy 
dla wojaka. stara się, umieazczać na mapie tylko te nazwy, które mai, historyczne 
uzasadnienie i 111 w utyciu u wazystklch warstw miejscowego 1połecze6stwa lub 
jego przewatającej czę6ci. Nledo6ć na tem. poaiadając własne przepisy co do 
ustalania nazw, Wojskowy Instytut Geograficzny uwatał jednak za niezbędne 
przedstawić najwybzemu autorytetowi w sprawach nazw Komisji Językowej Polak. 
Akademii Umiejętno6cl nomenklaturę awoich map i uzyskał fachowe wskazówki. 
których przestrzega przy opracowaniu map. 

Według zdania prof. dra I. Rozwadowsklefo, przewodnicz11cego Komisji Języ
kowej P. Ak. Um., zasady, któremi nalety kierować się przy ustalaniu nazw miej
scowych w województwach wschodnich ,, następujące : 

1) Przywrócenie dawnych nazw miejscowych polakich, ruskich i białoruskich' 
akaionych_ przez niedawne wpływy rosyjskie. 

1
) "miejscowych" a nie "miejscowości" jak podał p. IW. 
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.. 

= 2) Poni,w•• m•PY W. I. G. P"'''""oo• " pnodowi ,yotki"n dl• utytku 
woj,kow,go w "'"h o,jont"yjny,h, •'"'' mi•l,oow, w bumi,Wu pol,kl•m po· 
winny być ,.,,dni<>O podow••• tylko w ty,h P"ypodk><h, 1,10Ii ,,,,m,wi•I• ,a 
tom w,ględy hi>to,-Y<>•• lub t,t o il• doło ,ię ,twi„d,ić, t• d,n• Joro" pobk• 
1ut ob«oi• w pow.,«bn•m utyoiu wś,6d ludnośd mi•l,oow<I, ,Ibo ld<li opoh•· 
o,on• ••"'' b"mi•W•m ,w,m I•" t,k ,bliton• do wl"dw•I wymowy mi•l,oow•I· 

że nie mote wywołać nieporozumienia. W innych przypadkach gdzie brzmienie nazwy polskiej rótni się znacznie 
od ,uwy mi•l,oowol, byłoby w,dtug ,d•oi• Komi,11 Ję,ykow•I w,ku=• umi•"· 
czać obok nazwy polskiej takie nazwy miejscowej w nawiasie. 3) W pownY•h ,.,.,b moto• d,w,ć d•••I nuwi• tylko koóo6wkę pobk, zwłaszcza w formach przymiotnikowych, pozostawiając rdzefl niezmieniony". 

Dotyczy to głównie nazw osiedli, natomiast nazwy polne (lasy, pola. łąki. 
g6•Y• wody i t. d,) , ,wl•"'" ldli d=Y obiokl i•,t moly, po,iod•I• nuwy wyl,o,ni• 
ulu•i6okio \ub bi,lo,u•ki• - • wię• w l•I p••'"' uml""" I• W. LG. •• m,paoh. 
po o<>Y'""oiu , nołodalol<i ,o,yj,ki,h, lośli nuwy t, •• umi.,,.,on• n• mopach 
wyd,ni• ,o,ylokiogo; P"Y'"m uw,ględoi• ,ię w,ku6wkl M<od. Umi•lętnośd. 

Recenzent na poparcie swego twierdzenia rutenizacji nazw, jakoby dokony· 
w•••I P"" W. I. G., p,iyta•" nuWY w,lęl•, m,p, Z,g,li ("mia•t Z,g,J,). tm· 
kince (zamiast Laszkińce) i Sap\icy (zamiast Saplice czy Soplice). Te przykłady nie mogą być wcale potwierdzeniem zdania recenzenta. bo 
wt,tni• b"mioni" z,g,I,. t,uki6" i Sopli" ,,.., Sopli" ,, w ,upolnośol ,godn• 
, pnopi>omi i•ki• W. J. G, dl• •"W ,to,ul•· J,śli on• ,o,ta!Y umi""'on• n, 
mopo<b W. I. G. l•k• Z,g,li, tmki6" i S,pli<y, to 1„t to 1,dyni• p,,..,,.,;, m 
pn<p,ow,d"l'"go ,n,llzę nuw. Błędy taki•, pow•lal•" 1,dyni• , ,,,..,,.,,, 
po•i•d• ,wyki• kotd• wyd,wru,two k„tog„\im• ••"•I•" ,.tkami nuw, ,wta"· 
cza. jeśli praca ma być wykonana w bardzo krótkim czasie

1

) . Co zaś do nazwy Biorozowka. która miałaby brzmieć według p. lW. jako 
Bo,u6wk•, to lu mot• być 1,dyni• wadą •P•"'"ol• P"" niouwagę poohyJ,ni• 
.,mogto,kl O. N,tomi"' l"t kw"tlą, o,y n,w,t mi•l,oow• Judnośt pobk• ni• 
u,vw• .. ...., Bio,o,6wko ,,..;.,t B„o,6wk•· 01• P"yJd,du puyto«ę nuwę w•I 
kolo St,p,nia . . kt6" n• m,pi• w. I. G. om w ,ko,owidzu mioj,oowośd pod"" 
jako Ciomo•; """'' mioj,oow• ludnośt pobk• (koloruśd , pnod 20-lu P""do 
t,t) io><"I ni• ,,.yw•i• l•I w,i l•k T,mn•, «yli t,k j,k oa,ywa i• tubykn lu· 

dność ukraińska. Twierdzenia p. IW .• te urzędy państwowe w przeciwstawieniu do Wojsk. 
\n,t. G,og„U«o•go utyw•i• nuw opobmony,b ,6wnioi ni• ,upolnl• odpowiod, 
u,.,yw"toid. Unędy po,togui• ,ię na.w,mi umi,n<>•••mi w oko,owid,u mi•I· 

scowości Głównego Urzędu Statystycznego. P. dr. Rajmund Butawski, naczelnik Wydziału Spisu Ludności Gł. Urz, Stal„ 
kt6„go ,n„gji i niumo,dow•••I p,o<y mu,imy „wd,i«"ć pooi,doni• lokl<t• 
olb„ymi"o i niumi"•i• po>vt«,n<to d,i,l• lokim ;,,t „Sko,owid, Miojo<owośd" , 
w ,woim „J„,oi• wyglononym •• pio,W"''° po,ioduniu Komioji do u,t,l•W• 
• .,w. powiodd,l ,., ,,o,wi,,yw,oi, kw„tyl, l•ki• powot,ly w ,wi..,,k• , u,t,1• ' 
oiom ouw mi•lo<owośd, o,ot,ę«ylo t,m więk•" t,udnoi<i, •• ,ko,owid, mi•I"•· wości musiał być opracowany w jak najszybszym tempie i te nie było czasu na 
pnop,ow,d"oi• g,=towoy•b b•d•ń o,ukowv<h, Stwio,d,ić tot t,,.b,, , , P"" 
t• była w ,woim ,,.,;, oaog6l ai•d•«•••••· i •• w 6w<>"ny,h wa,unko<b .;, było motnoid ,ung,tow,ni• do oi•I odPowiodnkb ,ił Jaohowy,b. W,.,,d, tnob• było tot w,i,t pod uw,gę. •• op,.,ow,ni• wykuu mi•l0<owoś<i ,tanowiło P"Y 
opnoowoniu ,p~u , 1921 ,. tylko jod•• , wi,Iu ,ob6t i to ,obotę , kt6" po" Gt. Urzędem Stat. nikt nie się nie interesował. To wszystko musiało odbić się na 

wynikach tej pracy''. Te słowa dostatecznie ilustrują niesprzyjające warunki w jakich odbyła się 
praca ustalenia nazw przez Gł. Urz. Stat. Wobec tego Gł. Urz. Stat., jak wiemy, bynajmniej nie rości sobie pretensyj 
do u,naw,ai> umi"mony,h w ••"'' •"W " b„w,ględni• pop„w••· Nuwy 
te zostały w spiesznem tempie opracowane w Warszawie na podstawie nieraz 
b„d,o •P"'"nyeh ,.\,oyj , t.,,nu, i to moi• w niokt6,y•h wypodk"h ,d«ydo· 

wało przewagę brzmienia polskiego nazw. 

1

) P. IW. niestety nie podaje tytułów mapy, z których wybrał przytoczone 

powytej nazwy; utrudnia to W . l. G. ich skorygowanie. 

Jednak zasado' nazw zupełnie d ,~za metoda któ . W t . ko powiada metodz' Wrą ~1erował się Gł U 
ki e1 west" d B ,e 01sk In · rz St t " ke~owano się zasa~ą r. uławski na k~ .s!: Geograficznego a . przy ustalaniu 

rua ich względn' przywrócenia d m1s11 do ustalen· . ~pływów rosyjsk~:h.m~orutskich, usu.::;::ch nazw. miejsco;~ścfazwl k~świadczył: 
ono przytem naz . ~ erenach etno . wszędzie skaże n. po .s ,eh, biało-

wd \•=i,niu poloki!m m(•~•
1
1w• bi,loru,t:~•••Y•~ bi,lo,u,ki:h rwot,1,, w•kut•k 

u a o Się stwierdzić. i Je ł ~rzemawiały zau t ma oruskie w tych t lk1ńsk1ch usta-
A wi . e w aśme forma I k _em względy hi t y o wypadkach 

kresach wsib~dJ~khz powyższego wid .po s a Jest obecnie w Ps oorycznhe lub też o ile 
p n1c jest 'e Zimy do t d wszec nem . . 

• . nykfady pnylo 1 ""' bud,o d,I,k •• ,oeyi••I polo . .. u,y«u ". 
Da 6ego twierdzeniem. Wolne . przez p. IW. oó mzac11 nazw na ą rowo znajd · aśnie w sk . zn w raczej · pach W. I. G. u1emy cały szereg naz:o;:ist~h miejscowoś~rz~b~i n~ż przemawiają 

Co do nazwy Rad k . Dubrowo i to sam a~wy polskiej 
Napozór osz Owtce, to tu o ,est na ma-

kowice na wygląda tak, jakb sprawa nieco kom I' . 
Radoszkowicz~~· t ws~hodnich rubi~:!~hnemiczna rdzennie p iku1e się. 
zgodna z wymow o me przeszkadzałob ~eczypospolite' pol!ka nazwa Rados 

nawet jea~tski j~z;kli~!:acki Rusi i lit!i~. n:t~~!e . br dl p~lsk~~nbo brb;;~bć iak~ 
d owot w •Io 'k · 1• o XVIT wi k Y ••• 

;;;,;,r'"'"•i R,do„kowi,:~• u g_,og,ali«nym obok • u oddd,lyw, 
~~~;::;:!osazowieck~:r.11 że są jakieś podst::.;wyd~adoszkowicze czytamy 

°''!"'• ,mion p,aw W,wnęl"n ,b . puyw,b,oni, nuw 
,ow,d,u mi,j .. :.,·u~y Rodo„kowk:, ' .. ., ••• , •• mi w· . y 
tego samego brzmf!:a G~ Urz .. Stat. z /f 92~a1?szkowice. 'o~ f:ttodów w r. 1929 

W r. 1929 .u ywał i W. I. G. na ,gurowała nazw o czasu w sko-nazwę Radoszko ~kazu1e się mapa k 1·swych mapach. a Radoszkowicze· 
1 : 100 OOO R d wtce, oraz wzn , w s a I 1 : 300 OOO • 

M 

" a Oszkowice" owiony arkusz „Wilejka" gd · . amy tu jesz . . poprzednio w d . zie mamy już 
w,, i A,'P~ olkl•ln~? J~!Od do~6d kompJ,to,I , 0 • Y an,, mapy w ,k,li 
cyjne (Mi~~S rozbietność naz:~~ty z ndotatki p. 1.;~ośc1 „nomenklatury urzęd • 
wo,I, . p„w. W,wn . Gl ,ow, ,ony,b wt . o 

:1e przedstawia się tak . 1:7r~. Stał.) i W ~cie przez władze a . . 
bez błęjóJewlne bróżnice, wy~k:~zme, ia.k twierdzf'pskoIWwy Instytut Ge:rugraf:cstra-
,o • . • '" lędy t .... •••• . . . . '°' zp1ęc1e prac k t e są dopuszc 1 ze mema map . 
G,og Jdli ebod:, •r.:.::~•yeb i ,t,ty!:,,~~~;:~ wdmi, ,ię yp:f:~!g ,tat)b""°'' 

r. I w Gł. Urz Stat. zu;eł:~!a?ęd usktalania . nazw to . t ę o rzym ie ,e na owa. • ,es ona i w Wojsk. Inst. 

w·~ , rtor Romanow 

ZDZISŁAW S IMCHE _ TARNÓ W I JEGO O 
Tarnów 1930 Nakł KOLJCE. 

· adem G miny Miasta T 
kl Ku uo,moiu 

600 
. "nowa (,t,. JOJ). 

na adem miast b -ne1 rocznic ł tytułem „T ctrn a ~ .szerne studjum y za ?źenia miasta T ~.'t.r G.og~:;.;,~:~: l)~?li" ". 1:r::-ri~:-;,~ •......... 'f~':id~.::tto ., .... 
plan ,::tt0 i:~!ir~~j~e ~lwie1~::s~e;~z~dt:~ński;gao t;: p~~f~Lłi<t~Lęc,·S 

11

D~_r:kio~~ Według za.mi I· e, pochodzi układ d :,v• a aw,ckiego "•tkow,ć wyd,w !"'" •, P· p,ol. S,wi · ""' i modni« ' 
~'.-''!PMpolil,j, :.';.';!· b,bljotoki mooo~~aif-' monog,,11, Tunow . Y 
" "'"'° """ mot, ,;''j'b •P"Y"fnki, 1,.tog,alimy,h miu~ .'°'~" "PO· 

. monumentalna r ws ać gmach wiedz rych niby ze sk I miasteczek 
mem budowy tego pg aca h profesora Simche . y t° ziemi naszej" Tobych cegiełek 

mac . u, powstanie które':: t nkdz:,vyczaj c;nne::e a stwierdzić, a pięknie inicjował zśapoczątkowa
. P· prof. Sa-
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wicki. W źródłowem i obszernem ujęciu t raktuje ona o zagadnieniach ze wszyst
kich dziedzin mających związek z monografją ~asta i jego okoli<:· Dziesięć. roz
działów, składających się na całość dzieła, zawiera treść następu1ąc!\: Rozdział I. 
Krajobraz. Rozdział Jl. Nawodn.ien.ie. Rozd~iał III. Klimat: Rozdz•.~ I';', Szata 
organiczna. Rozdział V. Zaludmerue. Rozdział VL Osadntc.two w1e1skie .. Ro_z
dział VII. Miasto. Rozdział VIII. Życie gospodarcze. Rozdział IX. Komunikac,a. 
Rozdział X, Znaczenie Tarnowa. . . . , 

Rozdział Vlll. dotyczący życia gospodarczego Tarnowa 1 ,ego okolic. został 
opracowany przez dr. Wiktora (?rmicki~go. doce!1ta Uniwers: J9:gi~l: . 

Całość dzieła jest uzupełmona opisem wycieczek po mieście i ,ego okolicach, 
spisem źródł~~ej literatur-y;, sło~nicz_kit:m te~minologicznym, skorowidzami do tekstu 
i do planu mtasta oraz sp1sam1 tablic I rycm. . . . 

Poza tekstem znajdują się: oleata do rozd. Vlll, mapa topograficzna o~ohc 
Tamowa wraz z oleatą i plan krajobrazowy Tarnowa. Zewnętr~ną szatę dz1e!a, 
wydanego bardzo starannie czcionkami tłocz~i .geog~aficznej „Orbis" w Krakow1e, 
zdobi 153 pięknie reprodukowanych fotograh1 1 rycm. T. S 

STANISŁAW SROKOWSKI-JEZIORA I MOCZARY PRUS WSCHODNICH. 

Ukazanie się książki. napisanej przez p. Stanisława Srokowskiego P· t . .,Jeziora 
i moczary Prus Wschodnich". ~ydanej przez Wojs~o~y ~nsty!ut Naukowo-Wyda.w
niczy, należy powitać z uznamem. Od czasu po1aw1en1a się. przestarzałych JUŻ 
dzisiaj szkiców najstarszego polskiego geografa Wincentego Pola I artykułów w Sło~: 
niku geograficznym Królestwa Polskiego i inoy~h krajów sło~iaóski<:~· do ch~1h 
obecnej nic polska literatura geograficzna me wydała w te1 mater11, . A kraJ to 
ciekawy pod wieloma względami , a szczególnie ze w!ględów hydrogra!1cz!1)'.c~. . 

Dzięki nader ciekawej struk~urze pow.ierzcbm tego. kra1u - ~1ellue1 ilości 
jezior i moczarów, ~rusy Wschodrue stanowi, połać kra1u o zupełrue odrębnym 
charakterze o specyficznych warunkach strategicznych; Tym walorom terenu po
święca autor wiele miejsca w swej cennej pracy. Jeziora i .moczary Prus Wschod
nich były powodem niejednej klęski wojennej, bitwy staczane w tych stronach 
były' wygrywane przez wodzów. którzy byli dobrze obeznani z hydrografią tych 
okolic i umieli ją dla swych celów wyzyskać. . . . 

Z punktu widzenia etno1trafic~n~go ~rusy W!c~odn1e. muszą wzbudzać zam
teresowanie każdego polaka. DawmeJ o wiele gęście1 zamieszkałe przez l~dność 
polską. mają i dzisiaj. du~y procent polakó~. Dotychczasowa !na~z!1a obo1ętność 
tak sfer naukowych 1ak i ogółu ~olakó~., me ~o~ła P?lep,zyć istrue1ą~ych stosun
ków. przeciwnie procent ludności polskieJ zmrue1sza się z każdy!D ro.k1em. M_amy 
nadzieję, że ukazanie się książki p. Srokowskiego zdoła rozbudzić w1ększe zamte-
resowanie w społeczeństwie. . . . 

Książka ta, której autor mieszkał dłuższy czas w Królewcu. 1 na mie1scu ro-
bił poszukiwania, jest oparta na ścisłych i tródlowych bad~n1ł!ch . naukowych. 
Mamy wrażenie że autor wyzyskał wszelkie dostępne źród~a !11emieckie. . 

Praca pisana stylem barwnym może zainteresować I mef~ch?wca. . Sło.w~ 
nazw geograficznych, liczne szkice. i mapy podno.szą .wartość te1 c1e~awe1 książki. 
Jedynie graficzna strona map i ukiców pozostawia meco do życzerua. 

lnż. z. Lewakowski 

DZIAŁ ZABYTKOWY KARTOGRAFJI 
NA WYSTAWIE KOMUNIKACJI I TURYSTYKI - POZNAŃ 1950 R. 

Dział zabytkowy wysbwy geogra!ic~no-~art~~raflcznej, Już z natury 
rzeczy bardzo interesujący z po~ktu wldzenrn histor.JI, był .Vf danym wypadł-~ 
zarazem niezwykłe pochlebnem swi11.dectwem dla kartogrnfJI po.lskle~ cz11só,1 
dawnych . Uwyd11.tnienie tego dodatniego stanu rzeczy zawdzięczyc należy 
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pracy i staraniom p. Bolesława Olszewicza, bowiem wybór i zestawienie ekspo
natów kartograficznych przedstawiały się planowo i korzystnie. 

Dwa stoiska wypełniły zabytki kartografji z11granicznej a ,,, lrzeciem 
zestawiono zabytki polskie, lub z polską kartografją ściśle związane. Była to 
z~tem poglądowa szkoła bistorji kartografji najtatwie.isza i n11jszybsza. Prze
ciętnie wykształcony widz mógł w ciągu godziny dzięki świadomemu uporząd
kowaniu ~ksponatów, przejrzeć zajmujący proces zewnętrznego rozwljnnla się 
kartograf.Jl w Polsce w zestawieniu z zabytkami kartografji innych narodów, 

W najbardziej nas obchodzącem stoisku pol~kiem nie widzimy wszystkich 
map polskich, zostały tu uwzględnione jedynie te zabvtki które pozwalały na 
wykreślenie ogólnej llnjl 1·ozwojowej, jako punkty styc~ności ze zdobyczami 
w tej dziedzinie całej Europy. 
. Stare mapy rękopilmimne reprezentowane były przez mapki Pru s Krzy
z!lcklch Il. Xll wieku, pQChodzące z Kodeksu Sędziwo;"a z Ozechla, a odznaczające 
S]ę tern, ze posiadają wyjątkowo, jak na owe czasy polskie nazwy geograficzne. 
(Ze względów zrozumiałych, były one tu pokązane w odbitce foto-litograficznej). 

Z 1nap druko111anycli widzieliśmy mapy świata pochodzące z dzieła Jana 
ze Stopnicy (.lntroductlo In Ptolomaei cosmographiam") drukowane z dl'zewo
rytu w Krakowie w r. lf'>l2, Są to pierwsze mapy drukowane w Polsce t jak
kolwiek są one powtórzeniem map z dzieła Mm·ria Waldseemullera r. I'. 1507,
zwracały one .powszechną uwagę historyków, jako pierwsze ze znn.nych, na 
których wykreslono Amerykę i umieszczono jej nazwę. Mopy te uważa.no za 
oryginalną. prncę naszego uczonego, lłż cło chwili, kiedy 1. Fi$che,· dokon11ł 
(w r. 1003) odkrycia map Waldseemiillera. 

Przez bezpośredniość faktu, tu ni\ ogólnym pokazie, bn.rdziej niż w roz
ważaniach history.ków, dawał się odczuwać brak podstawowej mapy Polski 
Bernarda Wapo,oskiego z Radocl1om1ec, drukowanej (weclług przywileju Zygmuntn 
I z r. 1526), u Florjana Ungera w Krakowie w r. 1528. By jednak prawdzie 
historycznej uczynić zadość, organizator zabytkowego działu kart kł11dzie nam 
przed oczy niewątpliwe dokumenty, które pośrednio lub bezpośrednio mówią 
? pracy. Wapowsklego nad mapą Polski. Jedna z nich to mapa Polski l kra
Jów sąsiednich z l'Zymsklcb wydań „Geo~ra~jl" Ptolemeusza z r. 1507 i 1608 
w której według dowodów L. A. B irkenmajara współpracował' Wapowskl. Z tych 
kart, których związek z mapą Wapowskle~o stwlerdwno dowodnie lub hipote
tycznie, pokazano tu: mapę Gerarda de Jode z r. 1578-1593 mapy z wydali 
Seb~t. Mumtera z r. 16ł5 l 1!>55, mapy z wyd. Ptolomeusza to Stras;burgu z r. 1613-
(posrednlo z wyd rzymsk. 1607 I 1608), mapę pochodzącą z tłumaczenia wło
skiego ... Geografjt• Ptolomeusza - Gastaldiego z r. 15ł8 I Inne, które Jak~dyby 
obstawione dokoła honorowego miejsca po nieodnalezionej mapie krystalizują 
w naszej wyobraźni, niemal świadomość jej dokładnego obrazu. ' · 

Trafnie, a nawet dla celów wystawowych korzystnie zastosowany był 
wybór mapy: ,.Poloniae Lttuanlaque descriptio. Auctore Wenculao Godreccio 
et corectore .Andrea Pograbio Pilsnensi" z ,yydań, • Theatrum Orbis terrarum~ 
Or~eljusz~. z lat 1570 d.o 1592, - w któreJ równocześnie jest uwidocznioną 
działalnosc dwóch polskich uczonych t. j.: G-rodtckitgn, autora mapy Polski 
z. r. 1M8, oraz Pograbskiego, którego mapy z r. 1570 użył Orteljusz do uzupeł
menia pierwszej, drukowanej również w jego oficynie. 

Wystawiono dalej: 
. - Mapt; ks. Ol,oiecimakiego i Zatorskiego (wyd. Orteljusza po r. 1573), któ-

reJ autorem był „Sta Por.•, według Lelewela: Stanislato Po,·t;bski. 
. - MaP_t; Ukrainy z r. 1650 Wilhelma le Vassttir de Beauplana. inżynierii 

woJ.skowepo 1. oficera artylerjt poi. za panowlłni a Władysłnwa lV, - odzna
CZI\Ją?a się wierną topograf.ją .iak na owe czasy a rytowaną przez Wilhelma 
HondJuua, holendra, uważanego przez historyków sztuki r.a polsldcgo ry
townika. 

. . - Map, Pol~ki Sansona. (Nic. d'Abeville), wyd1rna przez Piotr(I Rrhe11ka. 
m1en1ącego się hyc „Scultor Regis Poloniae~. 

. - . Wy~itne dzieł~ J!Olskl~j ka.rtogra!Ji z pocz. XVII w. wykonane star11-
111em MikolaJa ks. Radziu,illa Siu·otki, przez zdolnego rvsownlka i sztycharza 
Tomaata Mako,o!kiego, reprezentowane tu było przez mapę pochodzącą z wyda
nia P. Schenka 1 G. VaJcka w Amsterdamie r 1710. Mapa ta jest zmniejszeniem 
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płyty z r. 1613, odziedziczonej po oficynie Wilhelma Blaeuv'a - noszącej do
wód pracy ·r. Makowskiego nad pierwowzorem t będącej najbliższą jej orygl
onłowi. (Co do losów samego oryginału nieświeskiego, nauka znajduje się 
jeszcze w stadJum hipotez, gdyż nie natrafiono na materjał). 

- Map~ Polski Eryka Dalllberga, pułk. armji szwecklej, zadziwiającą jak 
nn owe czasy (r. 1660) swoim poziomem naukowym i starannością wykonania 
przez Oordiera - jako śwll\dectwo względnej dojrzałości materjału kartogra
ficznego, jaki dwór szwedzki wykorzystać musiał w stosunkach nieprzyjaznych 
z Polską za pośrednictwem swojej komisji pomiarowej dla Litwy, Estonjl, Po
morza 1 Polski. Map!\ ta zatem opierała się częściowo na pracach szwedzkich 
topografów. 

Wystawiono dalej jedną z 21 map z atlasu A. G. Bini Zamioniego z r.1772 
w skali 1: 690000, stanowiących w nas?.Cj kartografji punkt zwrotny, pomiędzy 
przeglądowem traktowaniem kartografji z danych opisowych a systematycznem 
kartowaniem Polski w mapach szczegółowych na zasa<fach geometrycznych. 

Ze względu na nasze prace pomiarowe, głównie kpt Czakłego I pośred
nio współpracy kartograficznej J. Fryd. Bnderscha, matem. król. z Ebląga, 
oraz ni\ wypracowany przez długie lata ml\terjal polski, jaki tu został użyty, 
dzieło to pozostanie poważnym dorobkiem naszym mimo współpracy sił zagra
nicznych, (a głównie Saint Hllaire'a kl\t't. franc), i mimo że nie dosięgło ono 
pod względem naukowym po:domu lrnrtografji francuskiej, a zwłaszcza współ
cześnie opracowywanych map Cassiniego. Piękną szatę zawdzięcza ono takim 
rytownikom francuskim jak: Bourgoin, Perrier, ·Andree, Arivet i Inni. W czasie 
wojen napoleońskich płyty dostały się do .Depćit de la guerre" i dziś jeszcze 
Set·vice Geographique de l'Armee hije te mapy na zamówienie, coprawda prze
ważnie z ptyt wtórnych, sporządzonych galwanoplastycznie. 

- Widzimy także jedną z wielu map wojewódzkiclt Ka,·ola · PertMesa, 
(pułk. wojsk. polskich i kierownika rozkwitających za Stanisława Augusta, 
prac topografloznyoh) - a mianowicie mapę woj. rawskiego w dużej skali 
l : 220 OOO z r. 1792, jako wyrazicielkę najpiękniejszej a zarazem nowoczesne.i 
mapy polskiej XVUI w., z pod rylca znakomitego sztycharza A. T. Tardietr . 
Prace nad temi mapami opierały się na pomiarach lokalnych, drożni I obser
wacjach astronomlcrnyoh ks. A. Rostana. Współpracowali też oficerowie 
i inżynlcrowle: Czaki, Bakaławlcz, ks. A. Kukieł, ks. Aleks. Czajkowski I inni. 
Pr zy pomia rach używano instrumentów nowoczesnych, - a .Geograficzno
statystyczne opisanie para(jów Królestwa Polskiego" w 21 tomach st1mowily 
opisowy materjal kartografów - w przew11.żne,j części niewyzyskany. Płyty 
tego niedokończonego z powodu rozbiorów Polski w zamierzonych rozmiarach 
dzieła, przeszły do archiwum wojskowego b. sztabu gen. rosyjskiego w Peters
burgu, (obecnie w Moskwi e). 

Pokazano tu też jeden arkusz mapy geologicznej, opracowanej przez Sta
nilslawa Sta-Seica, wyrysowanej przez Hoffmanna, a rytowanej przez Freya: .Carta 
geologlca totlus Poloniae, Moldaviae 1806". (wydana około 184a) Ze względu 
na ścisły jak na one czasy pomiar terenu, (około 2 OOO punktów wysokościo
wych), na niezwykle szczegółową sieć hydrog1·aficzną, przedstawiała ona dla 
współczesnej nauki i wojskowości d'uże znaczenie - tak że stawiano ją za 
przykład za granicą . .Pozatem mapa jest tero ciekl\wą, że d1·ukowano ją z płyt 
,vytl'awionych, co charakteryzowało polskich rytowników kartograficznych 
xvm w. 

. Chlubnym okazem dla nauki polskiej był „Globus Jagellonicus z pocz. XVI w· 
(lMO) misternie wypracowany z ~1·ogiego kruszcu, zamknięty · w pięknym, na 
ten cel specjalnie sporządzonym kiosku. Klejnot ten wypożyczony został 
z Blbljoteki Jagiellońskiej. 

Pomiędzy mapami w stoiskach polskich porozstawiano, dawne i obecne 
clr.ieła oraz czasopisma o treści podróżniczo-geograficznej jak: 
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Jerosolymitana Peregrinatio: Nicolai Christophori Radzivill, 1616; 
Najstarsza geog1·afja w języku polskim oddzielnie wydana; 
Relatlae powszechne abo nowiny pospolite Jana. Botera Benesiusa, 

Kraków, druk Mik. Loba, 1600: 
Pierwszy druko,yany polski opis Syberji przez Siennicki ego, 17~4: 
Najstarszy polsl{i przewodnik pod róży .Delioya ziemie wtoskiey", 

Bassseusa, 166a; 

-

' 

Dziennik podróży lądowych i morskich, Warszawn 1830; 
Nowy Kolumb. pamiętnik podróży i wiadomości statystycznych 

przez Dmo,vsklego, Warszawa 1839; 
Przewodnik Podróży przez Niemcy, Francję, Włochy i Szwajcarję, 

Wrocław 1832. 
Dorobek polski pokazany tu, jak gdyby w przekroju, jest poważny. 

.Epokowe dzieła naszej Jcartogra!ji, jl\ko punkty sygnalizujące poszczególne 
. etapy systematycznego poznawania kra,ju, - mimo nieszczęsnego braku natu
rnlAych gran!c pols~ich i wyn!kających. stąd . • zaorywań miedzy~, znaczą, sil; 
pos~ równom1ernem1 odstępami, poza nieznaczną luką za Augusta li. Pierw
szenstwo wyk?nania map Polsl~i włącznie z po.szczcgólnemi jej dzielnicl\mi 
w drodze specJalnego opracowama (w XVI st.), zna.11\zło się, (juk rzadko o ana
logiczny wypad~k w któremś z innych państw), - w rękach polaków. 
. , Za mało .Jednak . było powiedziaue o Kopernikn. Również od przełomu 
z XVIll na XlX st. - Jakgdyby celowo - panowała tu ni\ wystawie dzil~łu 
zabytko,yego pon urn. pustka. Wśród map pohikit:h nie znalazłem „Karty Topo
grafi.c;ne; Król. folsktego z lat 1822-1843, rytowanej w oficynie Mlntera a wr
ll~neJ s9:mozwaoczo prz~z • Wo.J. Topograficzeskoje depo". Jeżeli ma1>a ta, .Jak 
~v1.e~1y~ Je~t bezprzeczn1 tf dziełem polakiem, (a przynajmniej w lwiej części) 
! Jezell historycy kartografJi za granlc(ł do niedawna o tern nie wiedzieli 
a ~a.wet świadomie zaliczl\li kartografję Kwlltermlstrzostwa do dorobku rosyj~ 
skiego, (Praeseot), to tero słusznie.i należnłoby pokazywać ją wszędzie na mię
dzynarodow.y~h. wystawach l~b pod?bnych przedsięwzięciach, - jako polską. 

Rówmez .,Karla dawtie; Polski" gen, lV. Ol1rzano1oslciego, (Paryź, 1859), ze 
ze ,~~ględ u na . s~vój ch~r~k.ter emigr~crjny, - jako chwalebne świadectwo 
pod~iwu ~odneJ. zy.w?tnosc1 1 dzlałaln.osc1 polaków w tej dziedzinie naukowej , 
pomimo „bezpansk1e.1 <loli", - zasługiwała na to aby ,ją tn wystawić. 

* * 
Pozostały jeszcze dwa stoiska, oraz ściany z znbytkami innych nł\roc.lów. 

Te z?stały podzielone na mapy lądowe i żeglarskie. t tu też stworzono oto
czeme nacech~wane celowością, przyśwleMjącą międzynModowej wystawie 
komunllrncyjneJ. . • 

. . '\°YY~tarczylo spojrzeć na część t. z. mapy l'eutingera z I(opji mnicha J2M r., 
ktoreJ Juz sama konstrukcja i format pergaminu długości 6B2 m (w 6 segmen
~ach),. do~vodził: że przystosowaną była do rolowania w podróżach. Jest to typ 
sredmow1eczneJ drożni, "iti neraria pieta", przypominający dzisiejsze szlaki 
~amochodowe w wydłużonych trasach. 

Po:.1atem zainteresowaniem dla tego działu podnosiła i estetyczna stronn 
,~ doborze eksponatów. Zagadnienie ,·ztdotoania, - najpierw t. z. zamieszkełej 
ziemi, a póż~lej całej kuli ziemskie,j roztacza się przed oczyiua zwiedzającego 
róinorodno~c1.ą, po!uystów tam, gdzie ~rakowa.to człowiekowi poznania szerszego 
horyzontu .s.w1ata 1 matematycznych srodków. Łatwa, lecz jakież kształcąca 
obrazkow?SC kolorowa, pociąga. oko zmęczonego widza, nie przytłaczając umr
slu zbytmą systematyką materJału z punktu widzenia naukowego. 

. Wl.dzhny tu zate~: 11 Mappammruli Bichardi de Haldigham" z r. 1276- 83; 
c.laleJ baJeczna "!apa Awiata Lea,·da z r. 1458 z charl\kterystycznym rajem ziem
skim, oraz "Momalhn Ebstorfensium Mappnmmundi" z Xlll w. wydana przez 
Konrada Milier11. ' ' · 
_ . P!·aw~z!wą rzad~ością, (jak na nasze stosunki bibljoteczne) jest facsi
mile w1elk1e.1 m~py swJata z r: lal6 .Marcin<, lValdseemullera, (Ilacomilusa), 
wy~~ne przez I. Fischera 1 R. v. Wrnsorn wraz z tekstem o historyczno-krytycznej 
hesc1 przez n ieb opracowanym. 
. Obok tych map znajdowało się w stoisku W)•stnwowem również facsimile 
lraktatu „Cosmographiae hJ,troductio\ któn, wenie A. ,·. Humboldta nRpli,ał 
Waldseemiiller, jako tekst dodany do map. • 

- Pozatem widzieliśmy jeszcze: 
Mapę Bawarji Aventlnusa (I. Furmaiera) 1523 r.; mapę ,świata, Piotra 

Apiana, Bienewitz'a (Bienewlcza, - Lelevel) . r. 1520, oraz mapę Ameryki Bet
terusa Jana z 1·. lóa5. 

Z map żeglarskich : mapę Gabriela de Vasequa z r. 1439, dziwaozu(ł i bę
tląctł poza wpływami w~półczesnych, największą mapą kompasową Bartolomeo 
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Pareto z r. UM, oraz portolan Angelina de Dalorta z r. 1325 reprodukowanej 
z rękopisu wykonanego w kolorach na całej skórze koźlej. Uwagę zwracała. 
głównie mapa żeglarska. Jodokusa Houdlusa. z r. 1608 wykonana z ptęknemi 
ozdobami graflcznemi na 12 arkuszach w projekcji Merkatora i wzorowaną 
na jego mapie •... ad usum navlga.ntlum". Cieszyła. się ona u współczesnych 
lepszem powodzeniem niż mapa mistrza Merkatora, której ze względu na 
"wzrastającą skalę• nie znający geometrjl żeglarze nie umieli używać. -(Lele-
wel i Wauwerma.ns). 1) • 

Dział zabytkowy wystawy zyskał poważne materjały dzięki bogatym 
zbiorom kartograficznym p. dr. B. Olszewicza, którego zamiłowanie, a także udział 
w urządzeniu tego działu, zdecydowało o tern, Iż wystawa spełniła swą rolę 
I wobec nauki I propagandy. 

Kpt. Jan Stebnowsld 

ICARTOGRAFJA WSPÓŁCZESNA NA ~ZYNARODOWEJ WYSTAWIE 
KOIIUNIKACJI I TURYSTYKI W POZNANIU W tHO R. 

I. W związku z Międzynarodowym Kongresem Komunikacji zorganizowano 
w Poznaniu od 6 lipca do 10 sierpnia b. r. wystawę komunikacji i turystyki na tym 
samym terenie co Powszechną Wystawę Krajową w r. z. 

Przypominamy sobie, te na tej ostatniej wystawie kartografia nie była nale
tycie reprezentowana, nie miała odrębnego pawilonu, a liczne eksponaty były 
rozproszone tak, te nawet specjaliście trudno było się zorjentować jaki jest fak
tyczny dorobek Polski w tej dziedzinie. Dlatego w tym roku spieszyliśmy do 
Pałacu Geografii (Komtura), ateby zobaczyć wystawę map krajowych i 13-tu paóstw 
Azji, Ameryki, Afryki i Europy. 

Nalety zaznaczyć, te niektóre narody miały swoje eksponaty poza Pałacem 
Geografii, Węgrzy naprzykład umieścili swoje prace kartograficzne na stoisku 
Budapesztu, Włosi pokazali prace fotogrametryczne w pawilonie lotniczym, a pol
skie karty turystyczne znalazły się na stoisku Towarzystwa Tatrza6skiego. 

Prócz map współczesnych wystawiono równiet stare mapy, które zo,tały 
opisane w oddzielnem sprawozdaniu. W rejonie kartograficznym Pałacu Geografii 
znalazły miejsce równiet pomoce szkolne firm: Pestallozi i Freytag. 

Il. Kolejno omówimy stoiska poszczególnych paóstw. · 
Anglja. Słutba Geograficzna Wielkiej Brytanii przysłała na wystawę 2 arku

sze Międzynarodowej Mapy Świata (w tem jedyny egzemplarz na którym oznaczono 
lasy), mapę fizyczną w skali 1 : 600 ()()(), 5 qiap geologicznych, mapę utycia ziemi 
w skali 1 : 631 000, mapę lotniczą w skali 1 : 253 OOO oryginalnie ujętą, popularne 
wydawnictwa 1-calówki (1 mila angielska w calu). 16 okładek do turystycznych 
map, zdjęcia oryginalne i plany miast. Wszystkie powytsze mapy odnoszą się do 
obszaru aamel Anglji. 

Sekcja Geograficzna Głównego Sztabu - wystawiła mapę poł. Rosji w skali 
l : 4 OOO OOO, mapę Abisynii i Indii Wschodnich. 

Królewskie Towarzystwo Geograficzne w Londynie dało staranne repro-
dukcje fotograficzne mapy Hondfusa z 1608 r. i portolan Angelin de Dalortoa 
z 1320 r„ oraz 21 map turystycznych z obszaru Azji. 

Be/tJa. Na stoisku belgijskiem rozwieszono 8 map wybranych z pewną 
tendecją. Pokazano mianowicie 6 rótnych kart jednego i tego samego terenu oko· 
llcy „Dinant" w skali 1 : 10 000, 1 : 20 000 i 1 : 40 OOO. Katda z tych „skal" była 
przedstawiona ra.z jako jednobarwna, raz jako wielobarwna. Widzieliśmy więc 
kosztowne, ale przekonujące studium nad czytelnością mapy, które znakomicie 
propaguje wydania wielobarwne. Prócz tego pokazano na tem stoisku jedną „setkę" 
i jedną „dwóch setkę" czytelną i dobrze tłoczoną. 

1) Ze względu na charakter sprawozda,vczy mego artykułu i formę, 
stwierdzajl\CI\ jedynie stl\n rzeczy, niecytowałem przy każdej okazji I\Utorów. 
Czasami jedno słowo domagałoby się tego odemnie i sprawozdawczy ten arty
kól urósłby do zbytnich rozmiarów. Wymieniałem natomiast w tekście nazwiska 
autorów tam, gdzie to było konieczne. 
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Danja wystawiła 12 map przewatnie lodowców islandskich, które nadają 
swoisty wyraz mapom tego kraju. 

Egipt przysłał zdjęcia stolikowe na których sieć kanałów nawadniających 
przewata w rysunku sytuacji. 

. Francja :- była pierwszym _krajem w Eu~opi~, która wprowadziła z począt-
kiem ~ ~ocząt~em. zeszłego stul~c1a metodę poZtooucową do zdjęć topograficznych. 
Franc1a Jest d~1ś p1erwszYD:' kra1em, który po wojnie daje swoim obywatelom nową 
mapę t?pograf1czną ~ skala 1 : 50 OOO, opracowaną metodą barwoplasłyczną. Na 
wystawie pokazano kilka starych i pomiętych arkuszy. 

. Italja. Kartografia tego prawdziwie turystycznego kraju nie znalazła na wy
stawie pełnego wyrazu. Brakowało najbardziej charakterystycznych map, te zaś 
które przys~~y zosta!y rozproszone w 2 pawilonach na 3-ch stoiskach. Tak naprzy
kła.d ,z okaz11 50-lecaa. Instytutu. we Florencji dowiedzieliśmy się, z wydawnictw 
związanych z tą rocznicą, o wielu bardzo pięknych pracach Instytutu podjętych 
'!' czasie. wojny '?a granicy ltalji, po wojnie zaś na terenach odzyskanych po Austrji 
1 wreszcie ostatnio w kolonjach. 

Z tego dorobku na wystawie pokazano nam 7 starych arkuszy. 
. . Italski Tuńng-Club przysłał wiele map dobrze znanych zarówno turystom 
r~k 1 kartograf!)m. Y' tym zea~ole eksponatów mapa samochodowa w skali 1:650.000 
nie przedstawiała się korzystme. 

~tab.iliment<;> dei Castucioni aeronauti::he, Laboratorio Fotografico, wystawił 
w paw!lorue lotmczym foto-mapę i karty fotogrametryczne z okolic Wenecji, 
w skali 1 : 5 OOO. 

Nie widzieliśmy ani jednego atlasu sa.mochodowego Instytutu de Agostini 
z Nowary, ani tet pięknych prac Instytutu z Bergamo. 

. Jugosławja wystawiła kilka dobrych map Wojskowego Instytutu Geogra-
ficznego w Beogradz1e. 

Norweg/a. Na stoisku tego kraju fiordów, oglądaliśmy 7 map topograficznych 
opra~owanyc~ metodą barwopla,tycznq. Wśród nich wyrótniał się arkusz „Ron
dane w skala 1 : 100 OOO, który nalety do najpiękniejszych map tego rodzaju. 

. . Polska. W oj skowy Instytut Geograficzny wystąpił na tej wystawie z powatną 
1lo~c1ą e~sponat?.w (108 ~ap, ~ modeli plastycznych, 1 wykres i szafka z wvda
wn1ctwam1 Sekc11 Geog~af1czne1 Towarzystwa Wiedzy Wojskowej). Eksponaty 
ilustrowały wszechstronnie prace W. I. G., albowiem wystawiono nietylko mapy 
wojskowe,. ale i 4. mapy samochodo~e,. nietylko dawnego typu arkusze 4-rokolo
rowe, al~ 1 ost.atn.1e. dwubarwn~ setki, n1etylko • same mapy ale i sposób ich przy
gotowarua. W1duebśmy rówmet 3 arkusze Międzynarodowej Mapy Świata. Po
kazano wreszcie próby map barwoplaitycznych. 

Celowo wybrane eksponaty i starannie rozmieszczone robiły wrażenie całości' 
logicznej i miłej dla oka. 

. Z J?aństwowych wydaw'!ictw kartograficznych Urząd Statystyczny wystawił 
orygmalme pomyślany I graficznie dobrze wykonany atlas statystyczny Polski. 
oraz 4 d'!te !°apy statystyczne i jedną mapę podziału admini&tracyjnego. 
. Ks1ątn1ca-Atlu ułotyła na swojem pięknem stoisku wydawnictwa kartogra-

!1czne opracowane . pr.ze~ oddział redakcyjny spółki t. z. Instytut Kartograficzny 
tpt. E. Romera. W1dz1eliśmy tam 11 dutych efektownych map ściennych, 56 ma· 
łych m~pek z at~asów Romera, porównanie 2 wydawnictw atlasów z 1926 i 1929r., 
llfobus I wydawructwa kartograficzne. 

Większość wydawnictw stanowiły mapy szkolne i biurowe; zauwatyliśmy 
brak turystycznych wydawnictw, jak np. mapy lotniczej. Całe stoisko przedsta
wiało się bardzo okazale. 

Jedyna krajowa firma kartograficzna, specjalizująca się w wydawnictwach 
turystycznych, GEA pomieściła swoje eksponaty na stoisku Polskiego Towarzy-
stwa Tatrzańskiego. • 

Wydawnictwa ~urystyczne. innych firm ! nakładców po~inięto, tak np. brak 
b,:ło . szeregu wydawnictw Polskiego A utomob1l-Klubu, który 1ut przed wojną opu· 
bhkówał atlas dla turystów. (Bibljografję tych wydawnictw zamieściłem w tomie 
1-~ Wi~domości Słutby ~eog~aficzn~j na. str?nie 446) .. Nie widzieliśmy równ~eż 
ana 1edne1 mapy hydrograf1czne1 Polski. am tez wydawmctw specjalnych dla wio
ślarzy turystów. 
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Portugalja. Z wydawnictw tego kraju zwracały uwagę 3 mapy wykonane 
w jednej skali. a obrazujące trzy różne zjawiska: geologję, fizyczny obr9:z .kraju 
i stosunki administracyjne. Mapa geologiczna została wykonana w ładnie I sta
rannie dobranych kolorach. 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Państwowy Urząd Geologiczny Sta
nów Zjednoczonych - przedstawił kilka map topograficznych na których formy 
terenu są artystycznie ujęte za pomocą równoległych i „conform" biegnących po
ziomic. Niestety karty straciły przez to na dokładności i jak mówią amerykanie 
"więcej są na pokaz, niż pokazują w terenie". Inna znów instytucja t. j. Amery
kailskie Towarzystwo Geograficzne dało 16 przeciętnie wykonanych arkuszy J?ro
wizorycznych Międzynarodowej Mapy Świata i m~p~ ~ntarktydy "'. skompliko
wanym rzucie w skali 1 : 4 OOO 000 dla ,p = 70°. Lep1e1 się przedstawiały 2 plany 
~aszyngtonu i Parku Narodowego w „Żółtym Kamieniu". 

· Szwecja. Znany ze swoich prac Instytut Geograficzny przy Szwedzkim 
Sztabie Generalnym przysłał do .Poznania szereg map najnowszych, dru~owanych 
nawet w 1930 r. Materiał na wystawę został wybrany wszechstronme: Prócz 
Międzynarodowej Mapy Świata widzieliśmy mapy topograficzne. mapy morskie. 
samochodowe i wreszcie plany miast. 

Opracowanie kartograficzne tych map jest oryginalne. niekiedy wręcz r~we
lacyjne. Strona graficzna jest bez zarzutu, wszędzie grawiura albo rotograwiura. 
a pośrednio z gumy drukowane na .ofsecie arkusze mają delikatne. i ciepłe kol.ory. 

Wymienimv przedewszystkiem 4 arkusze Międzynarodo~eJ Mapy Św~ata. 
które są starannie i lepiej od angielskich wykonane. Wprawdzie Centralne Biur.o 
zarzuciło im nadmierną ilość napisów. niemniej jednak arkusze te należą do na1-
lepszych map tego wydawnictwa. . . 

Ze względów ogólnych dłużej wypadnie nam zatrzymać się przy 7-miu ma
pach morskich. a raczej przy jednej z nich t. j. morskiej mapie radjowej. wscho
dniej części Bałtyku. Widzieliśmy na niej przedewszystkiem cały obszar morza 
pokryty oliwkowo-szarym kolorem „apla". W portach ozna~zono stac~e radj~we: 
przy nich zostały wykreślone koła kierunkowe. z których biegną pęki pr?m1en1 
oznaczające zasięg i moc stacji. Promienie różnych stacji są różnokolorowe I prze
cinają się wzajemnie. W ten sposób mapy morskie znów przypominają śr~dnio
wieczne portolany. z tą różnicą, że w miejsce róży wiatrów weszło koło kierun-
kowe radjowej stacji nadawczej. • 
· Mapy morskie są kolebką współczesnej kartogzafji. one pierwsze na szeroką 
skalę wykorzystały magnetyzm ziemski, one dały kartografii lądowej poziomice. 
dziś na stałe wprowadzają do map radjó. 

Mapy samochodowe, które pokaza.li szwedzi są ~ewe!acją. Dotychczas .zna
liśmy albo szlaki. albo karty powierzchmowe. Szwedzi da~ nam coś pośredmego. 
a qiianowicie: mapy powierzchniowe na który~h przedstawiono 2 lub 3 .węzły dróg 
i ich wzajemne połączenie - wszystko na 1ednym arkuszu. Tak więc kształty 
arkuszy zależą wyłącznie od ilości i odległości węzłów drogowych. Pozatem na 
mapach tych oznaczono teren, a wcale nie podano odległości. jak to się zazw.yczaj 
robi. je~t tylko skala mapy (1 : 300 000) Co do znaków to wprowadzono, między 
innymi. oznaczenie wzgórz widocznych z szos. . 

Na samym środku stoisk rozwieszono plan Szto.kholmu w skali 1 : 6 OOO ~y
aanego w 1930 r. Mapa z pierwsze_go wyglądu przypomma stare karty: dekoracyn1a 
ramka i tabliczka tytułowa z epoki odrodzenia. sfare czcionki z drzewC?rytów, ~óża 
wiatrów w środku portu, małe statki na, wodzie. wszystko to wska~u1e r~c.zeJ na 
starą mapę. Tymczasem umieszczony nad .s~~lą rysunek a~tob~su I kole1k1 ele~
~rycznej mówi,. że jesteśmy w czasach dzme1szych. Co w1ęce1 w $amym plame 
miasta, ważniejsze budynki P.okazano „z widoku". ~bok za~ J?Odano '!a ~s~ędze 
starem pismem nazwę objektów, Efekt tych nowości, raczeJ te1 st11rośw1eck1e1 1Qa
niery. w połączeniu z subtelnym rysunkiem i drukiem nowoczesnym jest ·nadzwy-
czajny, plan jest ożywiony. czytelny i bardzo ładny. . . . . 

Pozatem widzieliśmy „zdaleka" szereg map w drobne, skali rozw1eszo~ych 
na wysokości 3 - 4 metry ponad posadzką sali. 
. · Turcja. Dwie mapy Turcji, fizyczna i polityczna. opracowane i wydane dość 
prostemi środkami przez firmę „Uniwersum" w 1930 r. 

Węgry. W pawilonie Budapesztu ustawiono na stole 3 pięknie opr.awione 
atlasy, Hungarja. Budapest i Balaton. wykonane przez Państwowy Królewski Insty
tut Kartograficzny w Budapeszcie. 
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Atlas Hungarja przedstawia mapę administracyjną Węgier w skali 1 : 500 OOO 
i 4 plany rejonów turystycznych w skali od 1 : 10 OOO do 1 : 50 OOO. 

Atlas Budapest zawiera 7 map (skale od 15 do 200 tysięcy) wielobarwnych 
miasta i okolic Budapesztu. 

Atlas Balaton jest to zbiór 9-iu planów letnisk położonych nad jeziorem 
Balaton. Plany zostały wykonane w 1929 r„ w 5-ciu kolorach w skali 5-10-15- tys. 

Większość tych kart została bardzo starannie wykonana w kolorach, a za 
podstawę ich wzięto wydania mapy specjalnej (w skali 1 : 75 OOO) i mapy generalnej 
(w skali 1 : 200 OOO). 

. III. .Wnioski. Po obejrzeniu wszy,tkich stoisk stwierdzamy. że jest to 
pierwsza międzynarodowa wystawa kartograficzna w Polsce obesłana przez 14·cie 
państw. Wiele przysłanych wydawnictw wskazuje na nowoczesne kierunki w kar
tografji. I tak w mapach topograficznych. ostatnie wysiłki kartografów zmierzają 
do wzbogacenia jej treści drogą zwiększenia skali do 1 : 50 000, równocześnie czy
telnośc map podnosi się przez zwiększenie ilości kolorów (4- 5). Wystawa poka
zała nam tylko przykłady map wielobarwnych. nowych map topograficznych w skali 
1 : 50 OOO (zaczętych po wojnie w 10-ciu krajach) nie nadesłano do Poznania. Wi
dzieliśmy również, że cały wysiłek zmierzający do podniesienia czytelności i do
kładnoścj przedstawiania form terenu idzJe w kierunku map barwoplastycznych. 

Za nowość w kartografji nawigacyjnej należy uważać nanoszenie zasięgów 
stacji radjowych, które zaczynają wypierać z map żegla.rskich dane magnetyczne. 

W zwią.zku z dążeniem do wielobarwności map technika graficzna stara się 
pomóc tym wysiłkom. kładąc nacisk na czystość i piękno kolorów. Manyna 
ofset, której głównym zadaniem jest pośpiech w druku skutecznie wypiera ma
szyny płaskie, również dlatego, że kolory odbite z walca gumowego są delikatniej
sze niż tłoczone wprost z kamienia. 

Spostrzeżenia nasze czynione nad wysiłkami współczesnych kartogr~fów 
byłyby bogatsze. gdybyśmy widzieli prace niemców, szwajcarów, rosjan, a również 
a~tryjaków i czechów. Byłyby one bardziej uzasadnione. gdyby wystawa była 
więcej aktualna, trudno bowiem sądzić o wysiłkach włoskich i francuskich kolegów 
na podstawie kilku starych map. 

Nie mieliśmy też prawdziwego obrazu kartografii turystycznej, wobec zupeł· 
nego braku wodnych szlaków turystycznych. małej ilości map lotniczych i kolejo
wych, nie kompletnego zbioru kart i atlasów samochodowych i pominięcia specjal
nych, a bardzo efektownych map dla narciarzy. (Nawet polskie pomysły zastoso
w~n_e na ostatnich narciarskich mistrzostwach Europy w. Zakopanem zostały po
rrumęte). Natomiast szkolne mapy na tej wystawie miały efektowne choć ograni
czone pole działania . 

Te są uwagi nasze odnośnie do treści. Forma wystawy nie była ś·wietna. 
Stoiska krajowe przedstawiały się bardzo dobrze, natomiast zagraniczne daleko 
odbiegały od tej formy. 

Rzucał się w oczy fakt niesłusznego traktowania eksponatów, np. nowe 
mapy były przeważnie wstawiane w ramki i za szkło. natomiast zauważyłem kilka 
map starych z XVIfl i XIX stulecia dokładnie przybitych gwotdziami do ściany. 
Oglądanie eksponatów utrudniała ta okoliczność, że były one w wielu wypadkach 
zawieszone zbyt wysoko. Znaczna ilość eksponatów była źle oświetlona. dokładny 
przegląd zatem był niekiedy bardzo utrudniony, a brak katalogu wystawy unie- . 
możliwiał orientację nie tylko szczegółową, ale i ogólną. 

Braki te nie mogą jednak osłabić faktu, że dokonano wielkiego i godnego 
uznania wysiłku i że każdy zwiedzający wystawę. a przedewszystkiem kartograf 
skorzystał z niej wiele. 

1',,deusz Czarno/«. . 
POLONIA - CAMILLO BASEVI. 

(Wydawnictwo italskie 11Gea". zbiór monografij geqgraficznych pod kier. Luigi 
Giannitraponi) 1925 r., str. 220 w 16° + 1 barwna i 9' czar'nych map. 

I 

Dziełko to jest zwięzłem i treściwem zobra.zowaniem fi'zjognomji geografi
cznej i wszelkich przejawów życia naszego narodu i paóstwa. Obfita i zajmująco 
ujęta treść zawiera następujące rozdziały: 
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C~fić I. GeotrafJa fizyczna i antropologiczna; ujęta w 5 rodziałów: 1) nie
równości t,e,renu, 2) ~ody, ~). kli?1at, roślinność, fauna . 4) ludność, 5) miasta. 

. Cz~,c Il. W1a~omo1c1 hr,loryczne, kulluralnt i ,poleczne; obejmuje 4-ry 
rozd~1~y; 1) _zar)'.S historyczny,. ~) stos~ki Polski z ltalją, 3) życie umysłowe , 
oa~ka 1. filozof1~, literatura, sztuki piękne I muzyka, 4) ustrój poliiyczno-administra
cy1ny, 1nstytuc1e społeczne. 
. . Czfić III. tycje ekonomiczne; zawiera następujące rozdziały : 1) gospodarka 
! fm~e. 2) praca I prawodawstwo robotnicze. 3) komunikacje, 4) rolnictwo 
I górnictwo. 

~a~o~czenie obejmuje histo.rię P.olski, ujętą barwnie i tchnącą prawdziwą 
sympatią I szczerem ustosunkowamem się autora do spraw polskich. 

ZESTAWIENIE PRZYWOZU I WYWOZU MAP, 
za 1924, 19251 1926, 1927, 1928, 

1924 r. 1925 r. 1926 r. 

NAZWA TOWARU 
Przywóz Wywóz Przywóz Wywóz Przywóz Wywóz 

q j1000 q J1000 q j1000 q 1000 q f 1000 q -,1000 

123 I 102 131 I 202 95 , 1t9 
I 

MAPY 2 2 3 4 2 9 

GLOBUSY 6 1 5 5 s 3 6 o 1 2 1 3 o o 
ATLASY GEOGRAF. 21 I__::_ - - 49 j 84 - - 22 45 

--;1--: 183 1 292 

----
OGÓLEM 156 1 139 7 7 3 5 119 167 

q - oznacza kwintale, rubryka 1000 - określa wartość w tysiącach złotych. 

Wartość pn:ywozu i wywozu materjalu kartograficznego w Polsce w latach 1924 - 1930. 

300 tys. zł. 

2mm. - 10 OOO z<. 

200 " .. 

100 u u 

N 
,O 

~ 

i 
1924 25 26 27 28 29 30 R. 
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Należy podkreślić z całą przyjemnością. że rz~dko. apoty~a się, nawet naue 
własne propagandowe wydawnictwa, które przy te1 zw1ęzł?śc! nacec~.owane by
łyby takiem zrozumieniem wszechstronnem tematu. ścisłością 1nformacJ!• t~ą ro: 
zumną celowością, a zarazem serdecznym pietyzmem dla naszych .w1elkic~ dna 
niedoli i walki o wolność niemal od narodzin dawnego paflstwa. Ks1ąż~a 1:11epo· 
siada naturalnie najnowszych danych statystycznych o tak bardzo posd1te1 'i°z. 
budowie gospodarczej Polski (wydano w r . 1925), jednakże może być os ?nadym 
wzorem małej książki o Polsce. a przydać się może nietylko Włochom WTJei ta-
jącym do Polski. • . d · tw 

Zaznaczyć należy iż dziełko to s~anow1 jeden z tomów, szere,tu wy awruc 
"Gea" obejmujących opisy rótnych kra1ów. c. J. 

GLOBUSÓW I ATLASÓW GEOGRAFICZNYCH 
1929 r. I 10 mie.l~cy 1930 roku 

1927 r . 1928 r . 

Przywóz Wywóz Przywóz: Wywóz 

q 11000 q 11000 q 1000 q !1000 

61 156 21 7 51 143 4 8 

2 4 - - 5 8 - -

14 32 - - 35 100 o 1 

---- :- - ------
77 192 2 7 91 251 4 9 

Ogólna wartość przywozu i wywozu 
materiału kartograficznego za 7 lat 

(1924 - 1930). 

llllIIIIIIIlJ 
1,434 120 tys. 
tys. Wywóz 

Przywóz 

1929 r . 1930 r . 

Przywóz Wywóz: Przywóz Wywóz 

q I 1000 q I 1000 q 11000 q 1000 

56 128 si 20 34 115 7 36 

7 14 o 1 6 17 o 1 

30 75 o o 24 49 o o 

--;;1-:------
5 21 64 181 7 37 

Materjały do powytszego zestawienia 
zostały zebrane na podstawie wydawnictw 
Głównego Urzędu Statystycznego w Warna· 
wie. Dane za rok 1930 uzupełniono na po· 
dstawie cyfr otrzymanych za 10 miesięcy 
tego roku. 

Należy podkreślić, że import nasz, po
dobnie zresztą jak• przed wojną. prawie wy
łącznie pochodzi z Austrji i Niemiec. 

Nie mamy materiałów któreby ilustro
wały wytwórczość nasz~go przemysłu kar· 
tograficz:nego, w każdym razie powytsze ze
stawienie mówi, że rynek nasz jest pojem
niejszy niż wydajność krajowych zakładów 
kartograficznych i że suma z:ł. 200.000 jaką 
przecięlnie wysyłamy co rok za ,tranicę jest 
za wysoka jak na nas:i:e stosunki wydawnicze. 

T. Czar. 
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Do artykułu M. Fularskiego (str. 416): 

,,Podboje państw kolonjalnyeb i polaka akcja kolonjalna". 

TABLICA I. 
Przyrost naturalny Polski w po

równaniu z innemi państwami. 

Dane z 1928 roku. o ile w nawiasie 
nie jest wykazana inna data. 1) 

, Przyrost na 1000 mieszkańców. 
Guatemala (1927) 
z. S. S. R (1926) 
Bułgarja (1926) 
Argentyna (1927) 
Ceylon (1927) 
Egipt (1927) 
Polska 
Japonja 
Litwa . . 
Portugalja . . 
Kanada (1927) . 
Chile (1927) . 
Australja (1927 . 
Rumunja (1927). 
Hiszpanja . . 
Stany Zjednoczone (1927) 
Włochy 
Węgry . . 
Venezuela {1927 
Czechosłowacja. 
D,nia 
Norwegja 
Niemcy 
Irlandia 
Belgja . . 
Wielka Brytanja 
Szwajcarja 
Chiny (927) 
Szwecja 
Austria 
Francja 

24.6 
23.6 
20.4 
18.0 
16.3 
16,8 
15.9 
15,8 
13,2 
13,0 
12,9 
12.6 
12.3 
12.3 
11.3 
11.3 
10.5 
8.5 
8.3 
8.f 
8,5 
7,5 
7.0 
5.9 
5.5 
5,5 
5.5 
5,0 
4,1 
3.1 
1.7 

1) Według J. Wąsowicza i A. 
Zierhofera. Świat w cyfrach. Rocznik 
1930. Lwów. 

TABLICA II. 

Zestawienie ilości Polaków poza 
granicami państwa na rok 1928. 

Dane przybliżone według Kal. Em.1931. 

Stany Zjednoczone 
Niemcy . 
Z. S. S. R . . 
Francja 
Litwa . 
Brazylia . 
Czechosłowacja . 
Kanada 
Lotwa . 
Rumunja . 
W. M. Gdańsk 
Argentyna . 
Węgry. 
Belgja. . 
Jugosławia . 
Austrja 
Danja . . . 
Wielka Brytanja. 
Holandia . 

· Luksemburg 
Chiny . 
Szwajcarja . 
Kuba . 
Afryka 
Meksyk 
Estonja 
Urugwaj 
Włochy 
Australja 

. 4810'5 
1250 
1 OOO 

730 
200 
200 
200 
450 
70 
90 
37 

150 
30 
40 
25 
50 
12 
45 

4 
3 
5 
1 
5 
0·5 
3 

15 
3 
1'5 
0·4 

Eksploratorzy, badacze i podróżnicy polacy 

do czasu wskrzeszenia Polski Niepodległej. 

Arctowski Henryk, meteorolog i geograf 1871, uczestnik wyprawy belgijskiej Adriana 
· de Gerlacha do bieguna południowego na okręcie 11 Belgica" w roku 1897. 

Anzelm Polak - podróżnik do Ziemi Świętej. 1512 r„ wydany został " opis jego 
podróży. 

Bobdanowicz Karol. 1886 - 7 badał prow. perską Chorassau, 1867 badał Persję 
płn., brał udział w wyprawie Piewcowa 1890 do Turkiestanu, Tybetu i Pa
miru. badał 1897-8 i opisał wybrzeta m. Ochockiego i Kamczatki. 
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Broniewski Marcin - posłował na Krym i zostawił cenny opis Krymu. 

Borkowski Stanisław (1782-1851) odbył szereg podróży po Włoszech. ba~ając mine-
ralogję i geologję . 

Borkowski, geolog. około 1839 bada Azję mniejszą. 

Beniowski, 1776, dociera do Japonji, 1774 na Madagaskar. którego staje się władcą. 

Bystrzonowski ludwik. (1797-1878). W latach 1846-49 brał udział w wyprawie 
francuskiej do Algierji. podróżował do Grecji. Turcji. Egiptu i Syrji. Wydał 
opis Algieru . 

Cblebowski Bronisław, redaktor „Słownika geograf. Król. Polsk. i sąsiednich krajów 
słowiańskich" (1880-1902). . 

Czekanowski Aleksander, badał ziemię Jakutów. Dorzecza dolnej Tunguski i Leny. 
Wydał mapę geograficzną ziemi Jakutów. Imieniem jego zostały nazwane 
grzbiety gór Dawryjskich, w kraju zabajkalskim. 

Czekanowski Jon, autropolog, uczestnik wyprawy Adolfa Fryderyka Meklembur
skiego (1907-1909) do Afryki środkowej. 

Czarnota, podróżnik po Kaukazie. Pierwszy zdobył szczyt Demanwend (1852). 

Cbodżko J6zef - 1880-1881. wybitny topograf. 1847-1866 przeprowadza triangulację 
Kaukazu. na której są oparte nowoczesne pomiary tego kraju. 

C/)ojecki Korol, konfederat barski. zesłany na Syberię, Podał wiadomości o Syberji 
z lat 1768-1776 w druku. 

Ciecierski Faustyn, (1797) zesłany na Syberję . Wydał pamiętnik z obszernemi 
wiadomościami o Syberji. 

Czaplicka !1arja Antonina, (1866-1926) badaczka na polu etnologji i antropologji 
pierwotnych plemion Syberji i Turków w Azji środkowej. Ogłosiła liczne 
prace z tej dziedziny. 

Czerski Jan (1845-1890). badacz geografji i geologji Syberii. 

Dobrowolski Antoni Bolesław. Autor pracy o wyprawach polarnych i monografii' 
lodu. uczestnik wyprawy do bieguna południowego na okręcie „Belgica" 
w r. 1897. 

Domeyko Ignacy. (1801-1889) geolog i mineralog. Badacz bogactw naturalnych 
Andów Ezylijskich (minerał „domejkit"). profesor uniwersytetu w Santjago. 
Opracował mapę geologiczną Chile 1 : 250 OOO. Autor szeregu prac m. in. 
monografii Araukanji (1845). 

Dybowski Benedykt. W latach 1868-1882 bada faunę jeziora Bajkalskiego, góry 
Nerczyńskie, dorzecze Amuru i Ussuri. wyspy Kom,mdorskie i morze Beringa. 

Dybowski Jan. 1891. podróżnik. badacz Afryki środkowej, dotarł od strony Kame
runu do jeziora Czad., badacz Algierji płd. (1889) i Konga franc. (1891-2). · 

Dunikowski Emil. 1855, zwiedził Yellowstone (1891). badacz Florydy i krajów 
Am. płd. (1893). f ~.1 ~ r-'-

Grąbczewski Bronisław (1885-1925). Badacz Turkiestanu, Pamiru. połudn. Tybetu 
i Kaszgarji. Opisy jego, zbiory przyrodnicze i malerjały etnograficzne obej
mują przesiło 10.000 km niezbadanych krain Azji środkowej. 

Grabowski - badacz Sumatry. 

Oodlewski W. - badacz krajów nad Amurem. 

Giedroyć Aleksander (1880-1890). geolog, badacz dorzecza Amur-Darji i Syberji. 

Gorczyński Wt. (ur. 1879) metereolog. odby:ł podróże naukowe po krajach europej-
skich, Egipcie, Sudanie, Kongo. Siamie i t. d. . · . 

Grzybowski J6ze/ {1869-1922). geolog, 1916-17 odbywa szereg podróży naukowych 
po Am. płd.. Europie płd. i Mesopotamji celem zbadania pokładów nafto
. nośnych . 

Hartung !1ikoloj, (druga połowa XIX w.). przyrodnik. badacz flory i życia owadów 
Syberii, oraz stosunków etnograficznych wśróą Sojatów. . • . · 

Hryniewiecki Bolesław {ur. 1875). geobotanik, badacz fauny Kaukazu. 

Jaczewski l . geolog. badacz Azji środkowej . · 
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Jan z Kolna, 1476 wyrusza na czele wyprawy duó.skiej, zorganizowanej przez Chry
stjana Il do Grenlandii. Odkrywa po drugiej stronie oceanu ziemię, praw
dopodobnie Labrador. 

Jalcubo':fski Antoni, zoolog i podróżnik. zorganizował (1909-1910) dwie wyprawy do 
Afryki ws.chodniej (Dar-es-Salam, jezioro RUura, Kilimandżaro). 

Janikowa/ci uopold {1856). uczestnik wyprawy Rogozińskiego do Afr. zach. (Kame
run) 1886-1890 odbył sam podróż do zatoki Flobey i gór Kryształowych. 

Jt1l•kl Konstanty, (1837-1896) podróżnik i przyrodnik. Podróże po Guyanie (1866) 
Peru {1870). Wydał dzieło opisowe ze swych podróży. 

Kobyłt1ckl T., podróżował po Syberii i ogłosił dzieło „ Wiadomości o Syberji i po
dróże w niej odbyte w latach od 1831-1834". 

Korzelińa/oi Seweryn 1852-Vi56 przebywał w Australii, wydał 2-tomową pracę. 
Kowalt1wskl Szczepan, badał język. etnogr. i geogr, Mongołµ, zwł. krain Burjatów 

i Tungurów. 
Kuba,y Jan St. 1846-1896 przebywał na wyspach oceanji i w Australji. Cenne 

prace z zakresu etnografji. 
Kluger Wł. podróżnik po Peru. Autor opisu Peru w języku polskim {1849-84) inży

nier prof. polit. w Limie, zebrał znaczne zbiory autropo - i etnologiczne. 
Kopernlcki T. - badacz Ainów. 
Kamlt1ński Adam, jeniec wojenny na Syberii (1660) wydał najstarny w polskim 

języku opis Syberji. 
Kopeć /6zef (1762-1810). Badacz Kamczatki. Pozostawił pierwszy opis Kamczatki 

i jej ludów. 
Kowalllwskl J6zt1f (1800-1878) orjentali,ta i podróżnik polski, podróżował po Syberji 

Mongolii i Chinach. 
Kowalski Marjan (1822-1884), astronom, brał udział w pracach geodezyjnych na 

Uralu. 
Kowt1rski Edward (1837-1916), kartograf, mapa Rosji Azjat. 1 : 840 OOO (1894) i szereg 

innych. 
Kalinowski 1885-87, podróż po Korei. 
K,usińaki Tadeusz (1675-1756), misjonarz, pozostawił. szereg prac o Turcji i Persji, 

gdzie przebywał 18 lat. 
lipski 1897 podróż 110 Paranie, 
Maszewski Tadeusz 1812 wydaje „opis Syberji". 
Ma/abu,g K., ornitolog. W latach 1885-1892 przeprowadza badania w Australii. 

Prace publikował w języku angielskim. 
Maasal,kl W. 1887, bada przyrodę Kaukazu, ludy Czerkiesów i Gruzinów. 
Męcińskl Wojciecb (1598-1643) prowadził od 1631 prace misjonarskie w lndj~~b, na 

Formozie, Filipinach, był pierwszym Polakiem, który dotarł do Japon11, 
Morozewicz J6zef ur. 1865. geolog. Badacz 1904-1919 wysp Komandorskich. Autor 

cennej pracy o Komandorach. 
Motyliński Ka/aaanty, (1854-1907) lingwista, badacz języków berberyjskich. 1906 kie-

rownik ekspedycji do masywu Ahaggar na Saharze 
Muratowicz Sewer., podróżnik 1602 po Persji. wydał opis podróty. 
Nowicki 1898, podróż po Pamirze. 
Nowacki Stanisław 1813-1815 zwiedził Gruzję i opisał ją. 
Ostrowski Edward (1816-1854) podróżnik po s.tepach Kirgiz-Kajzackich, ogłosił dru

kiem swe prace. 
Palczewski Paweł, około 1600. podróżnik po lndjacb, Afryce, Persji i Ameryce 

środkowej. 

Pawłowski Krzysztof, około 1596 wyruszył z Gdaó.ska do Lizbony i wziął -udział 
w wyprawie do lndyj w1chodnich. 

Piłsudski Br. 1869-1915, etnolog, 1903, badacz Ainów. 
Piotrowski Rufin, wygnaniec polityczny na Syberję. Ogłosił szereg prac w języku 

angielskim i niemieckim. . 
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Polak Benedykt, podróżnik, uczestnik misji do Chana Mongolii (1245-1246 r,), wy
słany przez papieża Inocentego IV. Wyprawa dążyła przez Polskę do mo
rza Czarnego. dalej do ujścia Wołgi , przez ziemie Kirgizów i Baszkirów do 
morza Aralskiego i dalej przez Pamir do Chin 

Potocki br. Jan. (1761-1815), podróżnik po Azji Mniejszej, Kaukazie, stepach 
Mongolji i Chinach. Wydał wiele barwnych opisów podró:ty. 1798 po
dróż po Kaukazie. Podróże po Tunisie, Maroku, Egipcie. 

Polakowski H. 1877, badał roślinność Costariki. Wydał pierwsz~ dzieło o roślin
ności Ameryki Środkowej. drukowane po niemiecku i hiszpaó.sku. 

Prażmowski Adam, (1821-1885), astronom, brał udział w pomiarze łuku południka, 
przeprowadzanym 1852 pod kierow. Tennera. 

Rzewuski Wacław (1765-1831) podróżował po Arabji, Syrji, Mezopotamji, położył 
.(L- duże zasługi w organizacji naukowego badania wschodu. Od 1809-1818 wy-

vr,.-·"- daje w Wiedniu pismo "Mines d'Orient", poświęcone tym badaniom. 
r Raciborski Marjan, (1863-1917) badacz flory Jawy i Sumatry. 

• ,li- Rebman A. (1840-1917), geogr. i geobotanik. Trzechletnie badania Połudn. Afr. po rze-
kę Limpopo. Opisał florę Afr. płd., zwyczaje Buszmenów. Hottentotów i Kafrów. 

Rogoziński-Szolc S. (1860-1896), zorganizował wyprawę do Kamerunu, 1882-3. przy. 
wozf obfite materjały lingwistyczne, zbiory przyrodnicze, oraz mapę. Później 
podróżuje po Liberii i Fernando Po. 

Radliński 1. badacz Ainów. 
Raczyński Edward (1786-1845), podróżnik do Turcji; opis podróży. 
Radziwill Krzysztof, (1549-1616) odbył podróż 1583-4 r. do Ziemi Świętej. Opis 

podróży. 

Sawicki Ludomir, (1884-1928) podróże: Azja płd. wsch. Sjam i lndje. {1923) Afryka 
płd. wsch, 1925. 

Scbwatka Fryderyk, (1849-1892) żeglarz, w czasie wyprawy arktycznej (1878-1880) 
odnalazł ślady zaginionej wyprawy Franklina. 

Siedlecki Micbał zoolog odbył podróż na Jawę. Szereg prac specjalnych, oraz 
wszechstronny opis "Jawa". 

Siemnicki ludwik około 1707 przebywał na Syberji, jako jeniec wojenny. Pozosta-
wił pierwszy drukowany polski opis Syberji. . 

Smogorzewski qgmunt, (ur. 1883) odbył szereg podróży po Maroku, Algierze, 
Tunisie, Egipcie, Syrji, Palestynie i Turcji. 

Sporzyński Ksawery, {1863-1923) przyrodnik. badacz, gejzerów Islandii {1894) i wul
kanów Martyniki {1902), 

Stebnicki Hieronim (1832-1897) topoJ!raf, (1863-1885) wykonał mapy Kaukazu i Turcji 
Azjatyckiej. 

Stryjeński Aleksander (1803-1876) kartograf, bierze wybitny udział przy zdjęciach 
Szwajcarji. 

Sieroszewski Wacław (ur, 1860) studja kraju i ludu Jakutów i Ainów. 
Syraki Szymon brał udział (1868-1870) w podróży dookoła ziemi. Zwiedził Archi-

pelag Sundzki. Chiny ,i Japonję. 
Szajnocba Władysław (ur. 1857), geolog odbył podr. po Am. płd. i Turkiestanie. 
Szczepański Wł. współczesny geogr, i podróżnik po Arabji, Palestynie i Syrji. 
Sztolcman Jan (1875-1880) zwiedził Peru i Ekwador. Wydał opis Peru. 
Szymański Adam (1852-1916) zesłaniec, ogłosił kilka prac etnograficznych o Jakutach, 
Stryjkowski Maciej 1547-1582, podró~ (1574~ do Turcji z Andrzeje~ _Tarnowsk~m. 

zwiedził Wołoszczyznę. Bułgaqę. Turc1ę. Wykonał mapę Turc11 1 plan Adria
nopola. 

Strzelecki Paweł Edmund (ur. 1796). Podróżnik . Ameryka płd. i płn. Indje wsch. 
ocean Wielki. 1839-44 przebywa w Australji. Bada tam płd. wsch. część 
i Tasmanję. Ogłasza opis Australii po angielsku. 

Stebnlcki Hie,onim, (1832-1897) szef biura top. ros. Sztabu Głównego (1885). Wy
konał mapę Turcji Azjatyckiej i Kaukazu. 

Sosnowski 1875 podróż do Mongolji. 
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Szyszko Witold badacz Florydy. 
Siemiradzki Józef - (ur. 1858), badał geologicznie Brazylię , osadnictwo w Pa

ranie i przyrodę znacznej części Ameryki płd. od Atlantyku po Andy. 
Ogłosił szereg prac w zagr. czasop. nauk.. zwłaszcza dotyczących geolo1!ji 
Brazylii. Również badał geolog. Patagonji. 

Taranowski Andrzej, podróżnik po Turcji w 1559, 1572, 1574 r. 
Tomczek Klemens (1860-1884) towarzysz podróży Rogoziflskiego. 
Warszewicz Józef (1818-1874) botanik i podróżnik po Ameryce środkowej. 
Wilbicki B. żeglarz, w latach 1913-1915 opłynął Azję wzdłuż północnego brzegu od 

Władywostoku do Archangielska. 
Wolski St. Tomasz, (zm. 1734) żeglarz, podróżował jako admirał floty papieskiej po 

morzu Śródziemnem i opisał swoje podróże. 
Wiśniowski Sygurt jeden z pierwszych podróżników po Australji. Przebywał dziesięć 

lat w Australii, w 1873 roku wydał książkę „Dziesięć lat w Australji", Uczestnik 
wyprawy Laodsborougha. 

Zalewski Bronisław (1819-1880) uczestnik wypraw do Chin i Turkiestanu. autor 
studjów geograficznych o tych krajach. 

Zwierzycki .f.!!!jJJsz ur. 1888, geolog polski. bad\ł Nową Gwineję . Sumatrę i Jawę. 
Zalewski Wt. Micbal (1858-1925) długoletni delegat papieski do Indyj wsch„ autor 

kilku prac o Azji płd. 
Zapalowicz Hugo (1852- '917). geobotanik i podróżnik. 1888-1890 podróż naokoło 

świata; badacz Argentyny. 
Żagiel/ Ignacy (1826-1891) lekarz i podróżnik, po Indjach. Turcji. Egipcie. Abi

synji i Arabji (1863-1864). Ogłosił drukiem szereg prac historyczno-geo
graficznych. 

Żyliński Józef (1834-1921). Geodeta. (1857-1872) prace nad pomiarem 52 południka. 
ty/iński Stanisław (1838-1901). geodeta, kierownik pomiarów Turkiestanu. 

RE.SUM ES 

LES TERRITOIRES DE LA COLONISATION POLONAISE 
EN AMERIQUE DU SUD. Par M. B. L e pe c k ł, Cpt. 

La Pologne, pays peu induslr ialise et en meme temps le pays du plus grand 
surcroit de la population en Europe, est en consequence reduite a avoir une emi
gration permanente. La situation de l'emigration polooaise etait avant la grande 
guerre et pendant les premieres annees apres la grande guerre tres chaotique. Les 
chiffres de l'emigration d'apres la grande guerre soot: 1.480.425 hommes qui quit
tent leur patrie pour l'inconnu. dont plus de 622.000 passent outre mer. 

Depuis 1927 ia situation change vers le mieux a la suite de la mise eo 
valeur d'une nouvelle politique d'emigration des autorites polonaises. On peut 
resumer ces nouvelles tendances en quelques points: 

a) L'emigration doit etre dirigee seulement vers !es pays qui donoent une 
garantie durable de conserver aux immigrants leur nationalite pour plusieurs 
generations. 

b) L'emigratioo doił etre dirigee aux centres agricoles et pas aux usines 
et plantatioos. 

c) La colonisation doił avoir lieu sur des territoires spacieux et uoiforms. 
d) Il faut reduire le nombre des pays d'immigration eo agrandissant en 

meme temps leur capacite. 
e) Il faut distinguer l'interet de l'individu de l'interet national. 
Une des premieres consequences positives de cetle nouvelle ligne etait 

l'achat des terrains au Perou et au Bresil. 
Il suit une description minutieuse de ces territoires sous le rapport geogra

phique. climatique et de la faune et de la flore. 
En aonexe il y a encore une description du territoire africain d 'Angola 

considere comme terrain a coloniser au futur le plus proche. Nous voyoos un 
tableau tres exact du pays au point de vue geographique, climatologique, etnolo
gique. commercial et statistique. L'importation l'exportation la production des dia
mants. l'adroinistration et les moyens de la communication de la colonie y son! 
traites dune maoiere detaillee. 

L'Article est illustree par 10 figures et 10 cartes geographiques. 

DIE KOLONlnTOPOGRAPHIE 

ihre Rolle, ihre Organł•atłon und łhr Apparat. - Obent E. de Martonne. 

I. Die Topographłe al• grundlegende WłHen•c.haft. - Eine 
der ersten Aufgaben, die eine kolonisierende Nation zu erfiillen bat, besteht in der 
Aufoahme des wissenschaftlichen Inventars des Landes wo sie Fuss gefasst hat. 
Das erste Inventar das aufzustellen ist, ist das des Terrains. welches seioen Aus
druck in der J!eograpbischen Karle findet. Die Geographie ist bier die Grundlage 
der anderen Wissenschaften, die Topographie die Grundlage der Geograpbie. 
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U. Erforschung, AufkUlrung, Regulllre Karle. - Die Forschungs
topographie ist eine Begleiterscheinung der Eroberungszeit; sie gibt uns W ege
karten, die ohne einem festgestellten Plan ausgefiibrt werden. 

Die Kundschaftertopographie die wihrend der Periode der Pazifizierung 
ausgefiihrt wird, arbeitet miltels beschleunigter Aufnahmen, die systemathisch 
durchgefiihrt werden und sich auł ein astrooomisches Netz von mittlerer Geoauig
keit stiitzen. 

Die reguła.re Topograpbie ist ein Werk der Orgaoisatioosperiode. Die re
guła.ren Aufnahmen, die von Spezialisten ausgefiihrt werden, dienen dem Zwecke 
das ganze Land mit Karten zu bedecken und stiitzen sich au ł die geodetische 
Triangulation. Der Autor befasst sich nicht mit der Forschuogstopographie. 

IU. Topographiachea Bureau und Topographiacher Dienat. -
Die Forschung ist ein Gebiet individueller Initiative. Die Kundschafterkarte 
wurde in der Mehrzahl der Kolonien durch das sogenannte „Topographische 
Bureau" ausgefiihrt. Die Kundschafterkarte wird weitergefiihrl. zu gleicber Zeit. 
in der, von einem anderen Organ, das besser ausgeriistet ist in Hinsicht auł Perso
nal und Materiał, die Ausfiihrung der reguła.ren Karle aulgenommen wird, und das 
den Namen „Geographischer Dienst" triigt. 

IV. Typiache Organłaatłon elnea kolonłalen Geographlachen 
Dlenatea. - Der Geographische Dienst von franz. Westafrika und Madagaskar 
siod auf moderneo Grundlagen im Jahre 1922 bezw. 1925 reorgaoisiert worden. 
Die Dienstordoung, die die Befugoisse und den Wirkungskreis des ersteren be
haodelt, wird bier auf Grund einer Kritik die von General Bellot, (Leiter des 
franz. Militii.rgeographischen Dienstes) stammt, untersucht. 

V. Wlrkungawełae łn der Praxis. Da die vorziigliche Aufgabe des 
geographischen Dienstes die Vorbereitung und Ąusfiihrung der Karte ist, soll d ieser 
von alleo Hilfsarbeiten die nicbt zu diesem Ziele fiihren befreit werden. Man 
stellt olt deo Kartographischen Arbeiteo deo Vorwurl, dass sie zu langwierig seien: 
man weiss nicht wie sehr sie komplizier t siod. 

Die ricątige Verteilung der Kundschafter-Topographie und der reguliiren 
Karle erfordert die Ausarbeituog eioes gemeinsameo Programms, dass geoau durch
studiert und streng eingehalteo werden muss. 

Die reguła.re Karle kaon nicbt improvisiert werden; Beispiele aus [ndocbina, 
Madagaskar und franz. W estafrika. 

VI. Verachiedene Arten von Arbelten die vom Kolonialen 
Geographiachen Dienat zu organialeren aind. A) fiir die Kundschafter
karte - astrooomiscbes Netz gefolgt von beschleunigten Aufnahmen. B) Fiir die 
regulare Karte erstmalige geodetische Triangulation, gefolgt von der ergiinzenden 
Triangulation, nach Beeodigung dieser beginnen die endgiiltigen Aufnahmen 
C) Die Semi-regulii.re Karle, oder vereinfachte Karle ist ein Zwischeozustand 
zwiscben der Kundscbalterkarte und der reguliiren Karle. D) Die Phototopographie 
mit ihren zwei Abarten, der Aerophototopographie und der Stereo-Photogrammetrie 
ist sehr niitzliches topographisches Hilfsmittel welcbes aber die Arbeiten im Terrain 
nicht verdriingen kann. 

VII. Einige selbsterlebte Anegdoten - zeigen ungeahnte Schwie
rigkeiten in der Anwendung europaischer Methoden in den Kolonien. 

· XIII. Oberblick der erreichten ErgebniHe. - Rascher Oberblick 
der Ergebnisse die in der Zeit von 1900 - 1930 durch das Geographiscbe Dienst 
in Indochin a, Madagaskar und franz. Westafrika erreicht wurden. In · [ndochina 
weitgefiihrte reguliire Karle, Madagaskar, Kundschafterkarte bestehend seit den 
ersten Jahren nach der Erroberung, in franz. Westafrika, - Aufschwung der Feld
astronomie und der reguliiren Topographie. Schlusswort: Es ist nocb viel zu er
reicben in der iiberseeischen Topograpbie. 
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L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE DU GENERAL JOSEPH TRZEMESKI PENDANT 
L'EXPEDITON SEPTENTRlONELE DU SAUVETAGE DU BATEAU „ECUPS" 
EN 1914 - 1915. Por l e Cpt. E. J 6 t w i k i e w i c z. 

Le generał Dr. Joseph Trzemeski etait avant la guerre. medecin de la marine 
militaire. Il prenait part a la guerre japonaise comme medecin de navire. U etait 
membre de !'expedition polaire du sauvetage sur le navire "Eclipse". Eo 1918 
il se rendit en France et eo 1919 łut affecte comme medecin en chef de l'ar
mee du gen. Haller, Rentre eo Pologne il łut nomme cbef du service de sante 
au Min. de la guerr e. 

L'expedition du navire „Eclipse" organisee pour les rechercbes des expeditions 
septentrionelles perdues du cap. de la marine Brousiłow et le geologue Rousanow 
s'embarqua au mois de juillet en 1914 de l'Oslo sur la mer Karskoe. Le chef de 
['expedition. ~ui se composait de 20 personnes, etait le cap. Olto Swerdrup, le 
medecin dr. Trzemeski. On tachait d'entreteoir la liaison svec le continent a l'aide 
de T. S. F. 

Aux environs du cap Stellin l' .,Eclips" rencontra les champs de glaces qui 
forcerent l'expedition a y hiverner. 

Durant ce temps le dr. Trzemeski executait sans ioterruption les observations 
hydromHeorologiques. Ses travaux systematiques contribuerent a l'investigation 
des conditions navales de la mer Karskoe. 

Grace a la T. S. F. on a eu des renseignemeots sur l'expćditioo de Brousiłow. 
mais n'etant pas en etat de l'aider oo a dirige ses eflorts pour sauver !'expedition 
du commandeur Wilkicki, mais saos resultat. 

Conformement aux directives de St. Petersbourg on se rendit sur l'ile de la 
Solitude pour cbercber le geologue Rousanow. que l'on ne trouva pas. 

Quoique !'expedition ne parvint pas a sauver les expeditions cberchees, elle 
a rendu tout de meme des grands services scientifiques grace a l'instruction. la 
volonte et l'energie du dr. Trzemeski. 

Ci-ioclus les titres des oeuvres et des critiques, qui s'y rapportent. 

THE CAMEROON REGION. By Cpt. Ap. z· a r y c h t a . 

Tbere are lew notioos about the discovery by white travellers. 
Probably the Camerooo river was discouered about 1470. Still before the 

occupation by the german government a polish scientifical expedition directed by 
cpt. Rogoziński explored the country. After some historical notes follows a geogra
pbical descriptioo of the coast, the bigblands of the Cameroon mountains and the 
Tchad Lake District. Cameroon is very remarkable for his rivers as Rio del Rey. 
Benue a. o. but especially for bis greatest Lake Tchad. There are gr'eat differen
ces of clima in the various parts of the land. The arlicle ends with a short chara
cteristic ot the fauna, flora and population of the colony. Annexed a map of 
Cameroon. 

DIE URSACHEN UND BEGR0NDUNG DER POLNISCHEN KOLONIALEN 
BESTREBUNGEN. Von Dr. J. Rozwa dowski - und Dr. W. Dyjas. 

I. Die polnische Auswande rerfrag e. Die polnische koloniale Frage 
ist eioe Folgeerscheinung der grossen polnischen Auswanderung. Vor dem Welt
kriege stammte der grosste Teil der deulschen bezw. osterreichischen Auswanderer 
aus den, damals von diesen beiden Staaten okkupierteo Teilen Poleos. Aus den 
unter russiscber Herrscbaft stehenden Provinzen wandte sich die Auswaoderuo~ 
meist nach dem fernen Osten, des Russischen Reiches ebenso wie dies der Fall 
in Deutschland war, wo die polnische Bevolkerung massenhaft nach Westfaleo aus
wanderte. Polen ist nach Italien der zweitgrosste Auswandererstaat der Welt. Es 
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besitzt eine halbe Million jahrlichen Bevolkerungszuwachs, davon miissen minde
stens 200,000 ibren Unterhalt im Auslande suchen da der inlandische Arbeitsmarkl 
sie nicht aufnehmen kann. Es fehlen jetzt die grossen Auswanderungsgebiete. die 
infolge der seit mehreren Jahren eingefiihrten probibitiven Einwanderungspolitik 
durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika nicht mebr in Frage kommen. 
gleichzeitig haben auch andere Einwandererstaaten die Einwanderung stark be
scbrankt. Diese Umslande bedingen die Notwendigkeit einer grundlegenden iinde
rung und Regelung des bestehenden Auswanderungssystems. 

li. Polen mu•• eigene, unbeachrl.nkte koloniale Terrltorien 
bea.ltzen. Verschiedene Vorscblage der Losung der polnischen Kolonialfrage. 
Konzentrierung der Auswanderung auł einem Gebiet zum Beispiel Parana (Brasi
lien). Grosser Aufschwung der kolonialen ldee in Polen in den Jabren 1927-1930. 
Der Besitz eigener Kolonien ist zu einem nationalen Bediirfnis geworden. Polens 
Anrecht auf den Besilz von Kolonien ist sowohl sachlicb. ais auch juri
stisch begriindet. Das Deutsche Reich hat im Vertrag zu Versailles au( seine 
Kolonien verzichtet. Diese Gebiete befinden sich jetzt unter engliscber bezw. 
franzosischer Mandatsberrschaft unter Kontrolle des Volkerbundes. An der friedli
chen Erwerbung des Kolonialbesitzes des Deutschen Reiches. nabmen vor dem 
Weltkriege in gleichem Masse wie alle anderen Provinzen, auch die damals 
unter deutscber Herrschafl sich befindenden Teile Polens Anteil. Da diese Gebiete 
8°/0 des Deutschen Reiches ausmacblen so wiirde der entsprechende Anteil an dem 
ehemaligen deutschen Kolonialbesitz fiir Polen ein Gebiet von 300000 km Ober
flache sein. Auf inlernationalem Gebiet ware dieses Argument noch nicht ausrei
chend. der wichtigste Trumpf isl und bleibt <łer ausserordenUich grosse Bevolke
rungszuwachs. Jeder Staat der seine Auswanderer nach eigenen Kolonien entsen
det, zieht auch weiler den Nutzen aus ibnen. Bei Entsendung nach fremden Gebie
ten en tfallt jeder Nutzen fiir den Staat. dagegen erbohen sich die Lasten fiir Aus
wandererfiirsorge. Da unsere Auswanderung insbesondere Landarbeiter umfasst. 
kamen, zweifellos landwirtscbaftliche Kolonialgebiete in Betrach,t. 

m. Die Beatrebungen der verschledenen Staaten Kolonlen zu 
erwerben. Man kann gegenwartig die Staaten in zwei Kategorien teilen, und zwar 
Staaten die iiber riesige Kolonialgebiete verfiigen und geringen Bevolkerungszuwacbs 
besitzen, und solcbe welcbe keinen oder geringen Kolonialbesitz haben, dagegen 
aber einen grossen Oberfluss an Menschenmalerial besitzen. Diese letzteren sind 
zweifellos zur Erwerbung eigener Kolonien berecbtigt. Da die ganze Angelegen
heit in Verbindung mit der Arbeilslosenfrage steht, die ebenfalls internationale Be
deutung hat, so ist sie ein sebr dankbares Betatigungsfeld fiir das internationale 
Arbeitsamt beim Volkerbund. Was die deutscben Behauptungen, Polen halle keine 
Erfahrung in Kolonisalionsarbeiten, anbetrifft. so sind sie keines-wej!s stichhaltig. 
da eben polniscbe Landarbeiter das werlvollste Materiał fiir diese Zwecke dar
stellen. Sie, haben es bewiesen, in Brasilien, Kanada und vielen auderen Gebieten 
wo sie massenweise ais pioniere der Civilisalion tatig waren. 

IV. Da• Wirtachaftsproblem der Kolonlen. Die drei Grundlagen 
jeder kolonialen Tatigkeit sind: das Kolonisationsterrain, die Arbeitskrafte und das 
Betriebskapital. In der jetzigen Lage erscheint die Beschaffung des letzen am 
schwierigsten fur Polen. Doch darł man sich durcb die Schwierigkeiten der Be
schaffug langfristiger Kredile. fuer lnvestitionen im Inlande nicht irreleiten lassen. 
da heutzutage Kapitalsanlagen fiir Kolonialzwecke oft ais viel sicherer gelten ais 
in Europa. 

V. Wirtachaftliche W erte. Die Bedeulung planmassiger Kolonisation 
liissl sich in folgenden Punkten klarlegen. 1) Die Scbaffung einer eigenen Rohstoff
basis. Fiir unsere Verhaltnisse haben eigene Baumwolle und Gummi grosste Bedeu
tung. 2) Die Belebung des Aussenhandels und Verbesserung der Handelsbilanz. 
Vergrosserung des Absalzmarktes und bessere Konkurrenzmoglichkeit. 3) Die 
Erweiterung und Starkung der Grundlagen der Valuta. 

Es werden bier im Text Tabellen betr. des polniscben Oberseebandels 
beigefiigt. 

VI. Deutsclte Kolonlalpropaganda. Da in Deulschland die Kolo
niale Propaganda in sebr grossem Stil j!efiihrt wird. ist sie bier als Beispiel. wie 
im Auslande eine derarlige Tatigkeit aufgefasst wird in Hinsicht der Miltel und 
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Wege, charakteri,iert. Es folgt eine Aufstellung der 9. in der "Kolonialen Reich
sarbeitsgemeinschafl" vereinten deutschen Kolonialgesellschaften und der in Deutsch
land erscheinenden 7 kolonialen Fachzeitschriften. Ausserd em werden noch die 
in den ehemaligen deutschen Kolonien tatigen Privatfirmen aufgezablt. Ein beaeu
tendes Propagandamittel ist in Deutschland die weit verbreitete Koloniallitleratur. 

Es ist unsere Pflicht gegeniiber kommenden Generationen in unserer Heimat 
das Interesse fiir diese iiberaus wichtige Frage zu wecken. 

nROGOZINSKI EXPEDITION". Par )'Ing. z. Lewakowskl. 

Les annees 1882 - 1884 e taient temoins des travaux d'une expedition polo
naise connue dans le monde scientifique sous le nom de „Rogoziński Expedition". 
Cetle expedition łut orgaiaisee avec des moyens essentiellement polonais par Ste
phane Rogoziński, officier de la marine. Son but etait l'exploration des contrees des 
montagnes du Cameroun. Rogoziński jouissait pendant la periode de l'organisation 
de cette expedition et sa duree de la bienveillance et des egards du gouvemement 
de la Republique Fran~aise. Il accomplit un certain nombre des decouvertes d'une 
grande importance et łut le premier Europeen a explorer la chaine des montagnes 
du Cameroun. dont il publia plus tard la premiere carte geographique d'une cer
taine precision. Ces explorations eurent lieu au lemps de l'independance du Ca
meroun. Les lerritoires decouverts par Ro!loziński furent soumis par lui sou, le 
protectorat de la Grande Bretagne . pour eviler l'occupation par l'Allemagne. qui 
aurait detruit son plan de diriger vers ces territoires la colonisation polonaise. 
L'activite de Rogoziński durant celle periode de l'independance du Cameroun 
est un atout important pour l'adjudication de ce mandat colonial par la Ligue 
des Nations a la Pologne. 

L' ACTION COLONIALE POLONAISE, Par le Cpt. M. F u I a r • ki, 

Apres une caracteristique minutieuse des moyens de l'acquisition des colo
nies employes par l'Angleterre, la France, l'Allemagne et des aulres pays, suit 
un releve des institutions polonaises, qui s'interesent aux queslions coloniales. 
comme la Ligue Maritime et Coloniale. l'Association des pionniers coloniaux etc .. 
de leurs buts, leurs devoirs et des moyens dont ils disposent. L'auteur parle da la 
part de l'initiative privee et du gouvernemenl polonais afin d'assurer les terrains 
necessaires pour la grande emigration polonaise. Il faut que les richesses accu
mulees par le lravail et les economies de nos emigrants, restent dans le pays et 
n'enricbissent pas les etats elrangers; cetle maxime devrait etre le mofif principal 
de l'action coloniale polonaise. 
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WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE 
AVIS AUX NAVIGATEURS 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
\Varsza1va 

Długości geograficzne od Greenwich. Kursy i pel ingi 
rzeczywiste od 0° do 360" według ruchu wskaz6wkl ze
garowej liczone od morza. Granice sektorów latarń 
morskich od m..orza. Głębokości w metrach przy śre -

dnim etanie wody 

Wydanie IX 18/XII Rok 1930 

Bureau hydrographique de la Marine Polonaise 
Warszawa (Vit.rsovie) 

Longitudes geogr. Greenwich . Cours et rel8vementa 
vrale O O - 360 ° pris de la mer dane le sens de 
1•a1guille d'une montre. Lim ites des eecteurs des 
phares donnśs de la mer Profondeurs en metres 

r6duits au niveau moyen de la mer. 

Edition IX 18/XII Annee 1930 

BAŁTYK. - MER BALTIQUE. 

28. Zatoka Gdańska. Chwilowe 
zgaszenie latarni morskiej Jastarnia-Bór. 
(Urząd Morski l. dz. 19750/30). 

W nocy z 15-go na 16-go grudnia b. r. 
latarnia morska Jastarnia-Bór zostanie 
zgaszona w celu dokonania naprawy apa
ratu świetlnego. W tym czasie palić się bę
dzie stałe światło czerwone. a po usku
tecznieniu naprawy zostanie zapalona la
tarnia ponownie, bez zmiany dotychcza
sowej charakterystyki. 

Pozycja: 

<fl = 54° 39' 06" N. 
}. = 18° 47' OO'' Ost. 

Mapy: poL Nr. 1 niem. 29 i 51 oraz 
spis latarń wyd. admir. niem część I. 

29. Zatoka Gdańska. Oznaczenie 
wiechami mielizny przed portem Gdynia. 
(Urząd Morski I. dz. 16946/30). 

W uzupełnieniu_ ogłoszenia podanego 
w Wiadomościach Zeglarskich wyd. VIII/30 
pkt. 23 podaje się do wiadomości, że mie
lizna powstała przed portem Gdynia, zo
stała ogrodzona wiechami na następują• 
cych pozycjach. 

A: 'f 54° 33' 48" N. 
J, 18° 35' 42" Dst. 

B: q, = 54° 34' OO" N. 
A= 18° 35' 54" Ost. 

C: ~ == 54° 33' 30" N. 
A= ts<> 36' 48" Dst. 

D: 1f= 54° 33' 24" N. 
i, = 18° 36' 24" Ost. 

28. Golfe de Gdańsk. Extinction 
temporaire du phare Jastatnia-Bór (Office 
de la Marine Nr. 19759/30. 

Pendant la nuit -du 15 au 16 Decembre 
a. c. le phare Jastarnia-Bór, sera eteint 
en vue de proceder a la reparation d e 
l'appareil eclair1mr. Pendant ce temps un 
feu rouge sera allume en permanence, et 
le phare sera de nouveau allume apres 
reparation, sans aucune. modification des 
caracteristiques. 

Position: 

ł = 54° 39' 06" N. 
), = 18° 47' OO" E. 

Cartes: poi. Nr. 1 et allem. 29 et 51 
ainsi que la liste des phares. edit. ami
raute allem. I-ere partie. 

29. Golfe de Gdańsk. Jallonne
ment du haut-font pres du port de Gdy
nia. Office de la Marine Nr. 16946/30. 

Comme suite a l'avis signale au par. 23 
edit. VIIl/30 des Avis aux Navigateurs. on 
fait connaitre que le haut-fond qui s'est 
forme en avant du port de Gdynia, a ete 
jalonne aux positions suivantes: 

A: <p = 54° 33' 48" N. 
i . . = 18° 35' 42" E. 

B: <p = 54° 34' OO" N. 
J, 18° 35' 54" E. 

C: 'f 540 33' 30" N. 
i. 18° 36' 48" Ę. 

D: "f = 54° 33' 24" N. 
/, = 18° 36' 24" E. 



Z południowej strony wspomnianej mie
lizny wyłożono białą pławę świetlno-dzwo
nową. z czerwonym znakiem szczytowym 
południowym, t. zn. dwa stożki wierz
chołkami na dół. 

Charakterystyka światła tej pławy; 

Czerwone błyskowe, 
Błysk . . . 0.3 sek. 
Przerwa . . 1,2 

Okres: 1,5 sek. 

Pozycja przybliżona: 

,;; = 54n 33' 18" N. 
i, = t8° 36' 18" Ost. 

Mapy: poi. Nr. 1, niem. 29 i 51 oraz 
spis laratń wyd. niem. część I. 

30. Zatoka Pucka. Zamiana zna
ków morskich letnich na zimowe. (Urząd 
Morski 17982/30). 

Letnie pławy i wiechy oznaczające ka
nał Depke (Wiad. Żegl wyd. V/30. pkt. 
16 oraz wyd. Vl/30 pkt. 20) zostały zamienio
ne na zimowe-drewniane, o wyglądzie zew
nętrznym takim samym jak znaki letnie. 

Pozycje ich są następujące: 

a) wiecha morska centr~lna (wejściowa 
do kanału Depke) - biała z czerwonym 
znakiem szczytowym w kształcie kuli. 

<f' = 54° 38' 54" N. 
i. = 18° 32' 48" Ost. 

_ b) pła~a czerw<;>na, drążkowa z białą 
1terą „C . 

<f' = 54° 39' 12" N. 
i. = 18° 31' OO" Ost. 

c) pława czarna, stożkowa, z białą 
cyfrą „3". 

• <f' = 54° 39' 06" N. 
i, = 18° 31' 06" Ost. 

d) pł~_wa czerwona drążkowa, z białą 
literą „B . 

<f' = 54o 39' 06" N. 
i, = 18° 31' 54'' Ost. 

e) r,ława czarna stożkowa z białą cyf
rą „2. 

<f' = 54° 39' OO'' N. 
i. = 18° 31' 54" Ost. 

f) pława czerwona drążkowa z białą 
literą „A ". 

'f = 540 38' 54" N. 
i.. = 180 32' 36" Ost. 

• 
Du cóte sud de ce haut-fond on a pla

ce une bouee lumineuse sonore surmontee 
d 'un signe rouge sud, c. a. d . de deux 
cónes dont le sommet est tourne vers le 
bas. 

Caracteristi9ues du leu de cette bouee: 

F eu rouge a eclat. 

Eclat . . . . 0,3 seconde 
lnterruption • . 1.2 

Periode: _1....;.5,,_s_e-co..:.:n_d_e_ 

Position approximative: 
'P = 54° 33' 18" N. 
i, = 18° 36' 18'' E. 

Cartes: poi. Nr. 1., allem. 29 et 51 ainsi 
que la liste des phares. edit. allem. I-e 
partie. 

30. Baie de Puck. Remplacement 
des signes d'ete pour ceux d'hiver. (Offi
ce de la Marine Nr. 17982/30. 

Les bouees d'ete ainsi quz les balises 
qui jalonnaient le chenal Depke (Avis 
aux Navig. edit. V/30, par. 16. el edit. 
VI/30. par. 20), ont ete remplacees par 
d'autres signes d'hiver - en bois, dont 
la forme exterieure est la meme que celle 
des signes dete. 

Positions suivantes: 

a) la balise centrale d ' entree au chenal 
Depke est blanche, snrmontee d'un signe 
rouge en forme de boule. 

<f' = 54° 38' 54" N. 
i. = 18° 32' 48" E. 

b) la bouee rouge a perche portant une 
lettre blanche „C". 

'/> = 54° 39' 12" N. 
i.. = 18° 31'. OO'" E. 

c} la bouee noire, c~nique, portant un 
chiffre blanche „3". 

<;, = 54° 39' 06" N. 
>. = 18° 31' 06" Ę. 

d) la bouee rouge a perche, portant une 
lettre blanche „B". 

<f' = 54° 39' 06" N. 
i, = 18° 31' 54" E. 

e) la bouee noire conique, portant un 
chiffre blanc ,.,2". 

'/> = 54° 39' OO" N. 
i, = 18° 31' 54" E. 

f) la bouee rouge a perche, portant une 
lettre blanche „A". 

'f = 54° 38' 54" N. 
i, = 18° 32' 36" E. 

g) pława czarna stożkowa z białą cyf
rą „1 ... 

r.p = 54° 38' 54" N. 
i.. = 18° 32' 30" Ost. 

Wiecha morska „Rzucewo O". biała, ze 
znakiem szczytowym czerwonym wschod
nim (t. j. dwa stożki podstawami zwrócone 
ku sobie). 

<f' = 54° 42' 18" N. 
). = 18° 29' 24" Ost. 

Mapy: poi Nr. 1„ niem. 29 i 51. 

31. Zatoka Gdańska. Zdjęcie let
nich znaków morskich w rejonie Urzędu 
Budowy Portu w Nowymporcie. (Rada 
Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku L. dz. 
SI. Nr. 5134/30). 

W listopadzie b.r . zostały zdjęte w re
jonie Urzędu Bodowy Portu w Nowym
porcie. następujące letnie znaki morskie: 

a) biała pława przed Wisłoujściem 
.. W eichselriff". 

b) pława wstępna do dawnego uiścia 
Wisły koło Neufiihr. [patrz Wiad. Zegl. 
wyd. IV/30 pkt. 12 (3b)I. 
Pława świetlno-dzwonowa umieszczona 

na zagięciu kanału wjazdowego w Nowym
porcie [patrz Wiad. Żegl. wyd. IV/30 pkt. 
12 (2)), oraz dwie pławy czerwone z na
pisem „Neufahr 1" wzgl. ,,Neufiihr 2" 
umieszczone dla oznaczenia przerwy Wisły 
koło Neufiihr (patrz Wiad. Żegl. wyd 
III/30, pkt. 7), zostaną zdjęte gdy wyma
gać tego będzie stan lodów. 

Mapy: poi. Nr. 1, adm niem. 29 i 51. 

32. Zatoka Gdańska. Zmiana świa
tła na końcu północnego mola portu Gdy
nia. (Depo Hydrograficzne I. dz. 347/30). 

Na początku grudnia b. r. ząstała zapa
lona nowa latarnia elektryczna na końcu 
mola północnego portu Gdynia, w zamian 
dotychczasowego światła prowizoryczne
go. Światło tej nowej latarni jest zielone 
przerywane o charakterystyce następu
jącej : 

Światło . . 
Przerwa 

Okres 

3 sek. 
1 
4 sek. 

Wysokość światła ponad poziom morza 
wynosi 10 mlr. 

Pozycja przybliżona: 

'/> = 54° 32' 24" N. 
i. = 18° 34' OO" Ost. 

33. Zatoka Gdańska. Ustawienie 
kesonów w roli łamacza fal przed wejś
ciem do basenu portu wojennego Gdynia. 
(Depo Hydrograficzne I. dz. 347/ 30). 

g) la bouee noire conique, portant un 
chiffre blanc "1 ". 

r.p = 54° 38' 54" N. 
i.. = 18° 32' 30" E. 

La balise blanche „Rzucewo O". sur
montee d'un signe rouge Est, (c. a. d. de 
deux cónes dont les bases sont tournees 
!"une vers l'autre). 

r.p = 54° 42' 18" N. 
i.. = 18° 29' 24" E. 

Cartes: poi. Nr. 1, allem. 29 et 51. 

31. Golfe de Gdańsk. Enlevemen 
des signes d'ete dans la region de l'Ofiice 
de Construction du Port a Nowyport. (Con
seil du Port et des Voies Navigables 
a Gdańsk Nr. S. I. Nr. 5134/30). 

Au cours du mois de Novembre a. c., 
dans la region de l'Office de Construction 
du Port a Nowyport, on a procede a I' enle
vement des signes d'ete ci-dessous: 

a) la bouee blanche a l'entree de l'em
bouchure de la Vistule "Weichselriff". 

b) la bouee d'acces a l'ancienne embou
chure de la Vistule non loin de Neufiihr [voir 
Avis aux Navig. edit. lV/30, par. 12 (3b)]. 

La bouee lumineuse sonore placee au 
coude du chenal d'entree a Nowyport 
[Voir Avis aux Navig. edit. IV/30, par. 12 
(2)). ainsi que les deux bouees rouges. 
portant l'inscription „Neufiihr 1" et „Neu
fahr 2", placees en vue de marquer rin
terruption de la Vistule pres de Neufiihr 
(Voir Avis aux Navig. edit. IIl/30, par. 7), 
seront enlevees si l'etat des glaces l'exige. 

Cartes: poi. Nr. 1. allem. 29 et 51. 
32. Golfe de Gdańsk. Change

ment du feu a l"extremite de la jetee 
nord du port de Gdynia (Depót Hydro
j!raphique Nr. 347/30. 

Au debut du mois de Decembre le feu 
provisoire temporaire de l'extremite de 
la jetee nord. du port de Gdynia a ete 
remplace par un nouveau phare electrique 
dont le feu est vert a eclat, aux caracte
ristiques suivantes: 

Eclat . . 
Eclipse 

Periode 

3 secondes 
1 seconde 
4 secondes 

La hauteur du feu au-dessus du niveau 
de la mer est de 10 metres. 

Position approximative: 
'f' = 54° 32' 24" N. 
,, = 18° 34' OO" E. 

33. Golfe de Gdańsk. Pose de cais
sons pour servir de brise-lames en avant de 
l'entree au bassin du port militaire de 
Gdynia. (Depot Hydrographique Nr. 347/30. 



Przed wejściem do basenu wojennego 
w porcie Gdynia, ustawione zostały dwa 
kesony w roli łamacza fal. Kesony te 
przylegają do końca południowego mola 
basenu i leżą w kierunku O N O - Na 
końcu tego nowego łamacza fal zainstalo
wano latarnię elektryczną. która świeci 
czerwonem światłem błyskowem o cha
rakterystyce następującej: 
• Błysk . . • 

Przerwa . . 
Okres: 

sek. 
0,5 „ 
1.5 sek. 

Wysokość światła ponad poziom morza 
wynosi 4 mtr. 

Szef Biura Hydrograficznego: 

K. Sliwerski, kpt. m11r. 

Deux caissons en guise de brise-lames 
ont ete places devant l'entree au bassin 
du port militaire de Gdynia. Ces caissons 
sont appuyes au bout de la jetee sud 
du bassin, et se trouvent a la direction 
E N E - Un phare electńque a ete installe 
a l'extremite de ce nouweau brise-lamas. 
Son feu est rouge a eclat, aux caracteri
stiques suivantes: 

Eclat 
Eclipse. 

Periode: 

1 seconde 
0.5 
1,5 seconde 

La hauteur du feu au-dessus du niveau 
de la mer est de 4 metres. 

Le Chef du Bureau Hydrographique: 
K. Sliwerski, Lt. de Vaisseau 
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